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De onde todos vieram e para onde 

todos vão. Como vieram e como vão. 

 

 

 

 

 

 
O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. 
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A luz verdadeira do animal Racional é a luz do mundo de sua 

origem, a LUZ RACIONAL, do MUNDO RACIONAL. 



5 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS EM PLENA FASE DE 

APARELHO RACIONAL. 

 

 

 

 
Esta é a descoberta dos dois mundos: o elétrico e 

magnético, que é o mundo que nós habitamos e o outro 

mundo, que é a PLANÍCIE RACIONAL, de onde saímos e 

que deu conseqüência a este, por nos deformarmos em 

animais Racionais. 

 

E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, 

adquire-se a Vidência Racional e o vivente verá a PLANÍCIE 

RACIONAL, o lugar de origem de todos. 

 

Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. 

 

O mundo já passou por uma infinidade de fases estamos 

agora na fase de Aparelho Racional. É a última fase da vida 

da matéria. A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

E daí recebendo todas as orientações precisas, para o seu 

equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira Fase Racional, 

quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com o 

RACIONAL SUPERIOR, recebendo todas as orientações 

transmitidas pelo RACIONAL SUPERIOR, para o seu 

equilíbrio aqui, nesta vida. 
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O ser humano é o parasita mais monstruoso, 

que existe sobre a Terra em razão dos crimes hediondos que 

pratica contra as leis naturais. 

 

* * * 

 

O homem é um vago bicho sem destino, 

que nasceu em cima desta terra, 

sem saber porquê, nem para quê. 

 

* * * 

 

Nesta Obra, vamos saber o porquê. 

 

* * * 

 
 

Conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos, a 

PLANÍCIE RACIONAL, o nosso Mundo de Origem, de onde 

todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como 

vão. 

 

A salvação do animal Racional só pode ser feita pelo 

mundo de sua origem, o MUNDO RACIONAL e mais 

ninguém. 

 

Esta é a descoberta dos dois mundos. O elétrico e 

magnético em que habitamos e o da PLANÍCIE RACIONAL, 

de onde saímos e que deu conseqüência a este em que 

vivemos. 

 

Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a 

Vidência Racional e o vivente verá a PLANÍCIE 

RACIONAL, o lugar de origem de todos. 
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ATENÇÃO 

 

 

 
 

Está aí o ponto glorificador do animal Racional, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro 

dos seus lares a Luz Racional e sendo atendidos dentro dos 

seus lares. 

 

Não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois 

dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas 

as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão 

vendo, o conhecimento natural, não de ciência da imaginação 

de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte e sim, de cá de 

cima, do outro mundo, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, vem de outro mundo, que é da PLANÍCIE 

RACIONAL, todas as orientações precisas, dentro dos seus 

lares e onde estiverem para o equilíbrio de todos. 

 

Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de 

pregações, para pregar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Não! 

Cada qual nos seus lares receberá todas as graças do seu 

Mundo de Origem. 

 

A origem é Racional e receberão todas as orientações 

precisas dentro dos seus lares. Do mundo de sua origem, 

receberão todas as orientações precisas, onde estiverem. 
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Portanto, não há necessidade de templos, nem sinagogas 

para todos serem orientados. 

 

Dentro dos seus lares, ou onde estiverem receberão todas 

as orientações precisas de seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, está na hora dos animais Racionais vibrarem de 

alegria, todos vibrando de alegria, por terem encontrado com 

o seu verdadeiro Mundo de Origem, por encontrarem o rumo 

certo e por não ser esperada semelhante coisa, a emoção será 

muito grande! E assim, vibrando de alegria, o contentamento 

é geral, de forma que o animal Racional não saberá como 

agradecer de tanta alegria, a divina graça alcançada, da 

mudança definitiva para o seu verdadeiro Mundo de Origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Este conhecimento não é para o comércio da exploração 

e sim, para a salvação de todos. Quer dizer: a volta de todos 

ao seu Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. O mundo 

verdadeiro do animal Racional é o MUNDO RACIONAL. 

 

A este conhecimento, acompanha um emissário do Dono 

do Livro, o RACIONAL SUPERIOR, para fazer o que for 

necessário pelo leitor. 
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NOTA 

 

“Por o ser humano ser um centro astrológico, é que, com 

o tempo, tinha que chegar à conclusão de encontrar em si 

mesmo, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL e nela, o porta-voz da 

verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser 

adequada à natureza que os fez, pois, são formados por esta 

natureza e por isso, dependem dela para viver, sendo então, 

formados por sete partículas e dependerem delas.” 

 

 

* * * 

 
 

NOTA DO RESPONSÁVEL. 

 

 

Esta Obra é o fruto da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os 

conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o 

habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de 

ser tudo, o que era e como chegou a ser o que é, pela 

degeneração e deformação da natureza. 

 

Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo e 

sim, a verdade das verdades, ditado pelo RACIONAL 

SUPERIOR entidade da PLANÍCIE RACIONAL, através do 

seu representante, responsável por esta edição. 

 
 

MANOEL JACINTHO COELHO 
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PLANÍCIE RACIONAL 

 

 
PLANÍCIE RACIONAL onde estavam os Racionais com o seu 

progresso; de onde nós saímos e para onde nós vamos por meio 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

 

Parte Racional - Planície que não estava pronta para entrar em 

progresso. 
 

 

1º Começaram a progredir por conta própria; 

2º Neste progresso começou o foco de luz formado pelas virtudes que os 

Racionais iam perdendo; 

3º Neste progresso já no fim da extinção daqueles corpos; 

4º Neste degrau durou uma longa eternidade para a formação dos corpos; 

5º Neste degrau já se entendiam por meio de guinchos; 

6º Nesta formação começaram a soltar a voz, eram gagos; 

7º Gagos mais adiantados, começou a formação da lua; 

8º As virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina; 

veio aí a origem das estrelas; 

9º Gagos mais adiantados; mas este adiantamento não era ainda de 

entendimento; iam soltando a voz; 

10º Gagos com algum entendimento, mas muito vago; 

11 º Com mais um pouco de entendimento; 

12º A resina já bem desenvolvida a sua deformação; 

13º Começou a separação das Terras; 

14º Onde começou a vegetação muito diferente desta, e a dilatação dos 

órgãos; 

15º Começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais; 

16º Começou a aparecer a dilatação dos órgãos; até aí eram eternos; 

17º Onde começaram a surgir os casos de morte; novas criações. Durou 

uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos; 

18º Neste progresso a lua já aparecia com as suas modificações; as estrelas 

também; 

19º A vegetação completamente modificada; já existia dia e noite; 

20º Novas criações, novos entendimentos; já se entendiam regularmente; 

21º Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. 
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Mundo Parte por onde nós entramos que se deformou 

Racional 
PLANÍCIE RACIONAL - Curso Superior 

 

E ASSIM FOI NOSSO PRINCÍPIO 

DE ONDE NÓSVIEMOS 

 

 

 

 

ASTRAL SUPERIOR COM SEUS HABITANTES 

CURSO SECUNDÁRIO 
 

 
 

 

 

ASTRAL INFERIOR COM SEUS HABITANTES 
QUE CHAMAMOS DE ESPÍRITOS 
CURSO PRIMÁRIO DO ENCANTO 

 

 

 

FLUIDO 

ELÉTRICO 

E MAGNÉTICO 

 

 

 

 
 

SOL, LUA ESTRELAS, 

ÁGUA, TERRA, ANIMAIS E VEGETAIS 

AS SETE PARTES DO PORQUÊ ASSIM SOMOS 
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O ANIMAL RACIONAL SÓ PODE SER SALVO PELO 

SEU MUNDO DE ORIGEM E POR MAIS NINGUÉM 

 

 

Só quem pode salvar o animal Racional é o mundo de 

sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL, e mais ninguém. 

Somente o mundo de sua origem é quem pode salvá-los, 

porque, são de origem de Racionais puros, limpos e perfeitos, 

se deformando em animais Racionais. 

 

Então, só quem pode salvar o animal Racional é o 

mundo de onde ele é originário, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Agora, está aí a verdadeira salvação; não é bem a 

salvação, é o retorno de todos ao seu Mundo de Origem. 

Originários que são da PLANÍCIE RACIONAL tornam a 

voltar ao seu Mundo de Origem. Não é nem salvação, mas 

para melhor interpretação, fala-se em salvação. É voltar, outra 

vez para o seu Mundo de Origem. 

 

Assim, só quem podia retirá-los daí, desse mundo 

encantado, para fora, somente o seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, a melhor hora é chegada. 

 

A hora do fim desse mundo. Do fim desse presépio 

encantado. É chegada a hora do fim dessa lama. Matéria é 

lama. É chegado o fim de todos permanecerem aí, como 

permaneciam, sem saberem por quê. Agora, chegou o fim. 
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Está aí, o verdadeiro conhecimento da origem de todos, 

de onde todos vieram e para onde todos vão; está na hora de 

todos regressarem ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 
 

Está, portanto, aí, o fim dessa sebaria toda. Está aí, o 

conhecimento do fim desse mundo que se acabará tão 

naturalmente: todos regressando, para o seu Mundo de 

Origem, porque vão se findando as vidas e vão caminhando 

para o seu Mundo de Origem; findando-se as vidas e não 

nascendo mais aí. 

Está aí o fim, chegou a hora do fim desse presépio que 

mantinha os mistérios, os enigmas, sem poder desvendá-los. 

Hoje, todos os mistérios estão desvendados - mistério! O 

porquê desse presépio de lama e sofrimentos. 

Assim, com o conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, a pessoa, regressará ao seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, aí, nesse 

mundo, não sabendo porquê aí viviam; viviam porque tinham 

vida, mas, não sabiam porque viviam; mantendo os mistérios, 

considerando-se uns enigmáticos, dentro desse enigma que é 

esse mundo encantado. Hoje, todos tendo as brilhantes 

soluções; em mãos de todos a formação. Quanto tempo de 

lutas perdidas nesse Elétrico e Magnético. Assim, chegou a 

hora, está na hora de todos retornarem ao seu Mundo de 

Origem, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A hora 

mais feliz de todos, por não voltar mais aí para continuarem a 

sofrer e a padecer, sem saber por quê. 

 

Não sabiam por que aí estavam, perdidos nesse encanto 

que nunca deu solução do porquê aí estavam. Vivem como 

uns animais, vivendo por ver os demais viverem. 
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Assim, chegou a hora mais feliz do mundo, a hora em 

que todos estão de regresso ao seu Mundo de Origem, por 

meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

As despedidas do encanto serão muito festivas, mas, não 

deixarão saudades para ninguém, porque o sofrimento não faz 

graça para se rir. 

 

Sabendo que se derrotaram desse jeito, chegaram ao fim 

do nada, por serem matéria podre que não vale nada. Agora, 

chegou o fim do nada, para serem o que eram: Racionais 

puros, limpos e perfeitos, no seu Mundo de Origem. 

Então vai haver grandes festejos, com muita alegria e 

satisfação por saberem que, no mundo, todos estão salvos e 

todos estão de regresso ao seu Mundo de Origem, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Então, reinará uma grande alegria entre todos, a maior 

alegria de todos, a salvação de todos, festas e mais festas, por 

estar provada e comprovada a verdadeira salvação. O seu 

Mundo de Origem. A descoberta de onde vieram e para onde 

todos vão. 

Os festejos pelo mundo afora não cessarão festejos de 

alegria, de satisfação, por ter sido a situação do mundo 

definida, a sua situação e a situação de seu ser. 

 

A alegria será emocionante, por que todos vão saber, vão 

se encontrar no seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Depois de tudo, vão conversar, uns com outros, a 

respeito: "Que passeio gostoso fomos dar"! "Gostoso" porque 

vivíamos iludidos; a ilusão foi tanta, que em certas horas, não 

dávamos conta de nós mesmos. Iludidos pelas fantasias, pelas 
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aparências, pelas riquezas materiais, pelas riquezas do nada, 

penando e sugestionados pelas ilusões, esquecendo do seu ser. 

Tudo era aparente e não tinha valor algum, e davam 

valor aos pertences, como coisa que a matéria tivesse valor. 

Esquecidos de que eram bicheiras em pé, devido estarem 

iludidos, encantados, fanatizados, sugestionados, embriagados 

pelos seres da lama, pelos seres materiais. 

Viviam iludidos, depois, caíram na realidade e 

reconheceram que tudo não passava de um valor aparente. E 

assim, os comentários eram muitos, de várias formas. Agora, 

veja que alegria geral no mundo inteiro, por terem certeza 

provada e comprovada de que, não nascerão mais para sofrer. 

Está aí, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL para levar todos 

de regresso ao seu Mundo de Origem. 

Já sabem muito bem como é feita a volta ao seu Mundo 

de Origem. Explico: O fluído elétrico e magnético deu 

conseqüência a esse feito, que é esse corpo em matéria 

fluídica elétrica e magnética. A IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

apanha este fluído e leva para o seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Não há efeito sem causa; se existe este feito que é o 

corpo em matéria fluídica elétrica e magnética, é porque 

existe a causa que é o fluído elétrico e magnético que está aí, 

dentro do calor; esse fluído, a IMUNIZAÇÃO apanha e leva 

ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Vejam quanta alegria no mundo, quanta satisfação; vão 

viver alegres e satisfeitos para o resto da vida, sabendo que 

chegou a hora de todos regressarem ao seu lugar de origem. O 

mundo todo em festa, na despedida da matéria, na despedida 

do encanto, há satisfação de regressarem ao seu Mundo de 

Origem. 
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Então, festa de despedida! Festa de satisfação! Por 

saberem que não vão nascer mais aí, nessa podridão, por 

saberem que vão para o seu verdadeiro mundo. Sabiam e 

sabem que aí no encanto, não está o verdadeiro mundo do 

animal Racional. Por isso, nasciam, sofriam e morriam. 

E assim os festejos serão incalculáveis para o resto da 

vida, por saberem que chegou à hora. Está na hora do regresso 

de todos ao seu Mundo de Origem. Que alegria! Que 

satisfação! As emoções e o delírio do povo serão uma coisa 

incalculável. 

A emoção será muito grande, todos se abraçando, todos 

chorando de alegria, de satisfação e de emoção, por terem o 

conhecimento de toda essa situação do mundo e de toda essa 

situação definida. 

E agora, com a definição disto tudo, para todos 

regressarem ao seu Mundo de Origem, sabendo que aí, não 

vão nascer mais para não continuarem com o sofrimento 

dentro dessa lama infernal. É a felicidade maior de todos, é a 

alegria maior de todos por saberem de que está na hora de 

todos regressarem ao seu Mundo de Origem; ao seu mundo de 

pureza, de Racionais, puros, limpos e perfeitos. 

Que alegria! Que satisfação! Festejos e mais festejos, 

choro e mais choro, emoção e mais emoção, quando todos 

sentirem a realidade que aí está, nessas páginas brilhantes e 

quando todos tiverem conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

E assim estamos no fim dos tempos. Não é bem o fim 

dos tempos. Está na hora de todos regressarem ao seu Mundo 

de Origem. Que beleza! Que grandeza para todos! Assim é, 

agora é que vão começar a viver Racionalmente, por 

conhecerem a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, vivendo 

Racionalmente. 
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Todos vão viver felizes por receberem todas as 

orientações precisas do seu Mundo de Origem, dando tudo 

certo na vida da pessoa; felicíssimos para o resto da vida. 

Alegres, contentes e felizes por saberem que aqui não vão 

voltar mais para continuação desses martírios da vida de lama 

e sofrimento só. 

 

Assim jubilados Racionalmente, todos felizes, alegres e 

contentes estarão para o resto da vida. 

 

A salvação do animal Racional só poderia ser feita pelo 

seu Mundo de Origem,   a PLANÍCIE RACIONAL. Somente 

o seu Mundo de Origem é que podia salvar o animal Racional. 

Mas aí, todos sempre viveram de imaginações, a vida de 

imaginações, a vida imaginária. Imaginando isto, imaginando 

aquilo, imaginando aquilo outro. Engendrando isto, 

engendrando aquilo e engendrando aquil'outro. 

 

Estão na vida do encanto, na vida da imaginação, das 

imagens de todas as espécies, de todas as formas, de todos os 

jeitos, criaram uma infinidade de imagens com o fito de fazer 

o bem. 

 

O bem e bem intencionado, e a boa vontade, criaram 

uma infinidade de imagens. Imagens criadas pelas 

imaginações, para ver se punham termo ao sofrimento. Mas, 

por serem imagens da imaginação sem base, sem pé nem 

cabeça, nunca puderam chegar a uma conclusão satisfatória 

como imaginaram que pudesse ser e acontecer; que pudesse 

resolver. Nunca encontraram nem poderiam encontrar solução 

satisfatória. 

 

É por isso que quanto mais pensavam no bem, mais ele 

se distanciava; quanto mais pensavam no bem, mais sofriam; 

quanto mais imploravam o bem, mais sofriam; quanto mais se 
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baseavam nessas imagens criadas pelas imaginações para o 

bem fazer, mais sofriam; por tudo não passarem de imagens 

criadas pelas imaginações. Quem imagina está sonhando de 

olhos abertos, porque a imaginação é de quem está variando, 

de quem não tem certeza de coisa alguma, de quem vive 

inconscientemente. 

Então, começa a imaginar assim; e a imaginar assado; 

começa a imaginar: “Será que vai dar certo? Que vou acertar? 

Será que vou ter bom resultado? Que vou resolver?” Enfim, a 

imaginação é variante, é de quem não tem certeza de coisa 

alguma, é de quem está variando. É, em suma, o desequilíbrio 

e a inconsciência; por estarem ligados a essas duas correntes: 

o elétrico e o magnético. Então, criam essas imagens. 

Imaginam coisas boas, coisas ruins e absurdas. Afinal isso 

tudo é de quem está variando. 

Portanto, um desequilíbrio desses, que de bom, de belo, 

e de verdade, podia realizar? Nada! Tudo aparência só, e por 

tudo ser aparência, é que tudo se acaba, as aparências acabam. 

Então, vivendo aí essa temporada toda num mundo de 

sonhos. Quem está imaginando está sonhando de olhos 

abertos. Por que está variando, é inconsciente, e por ser 

inconsciente é que está aí sofrendo, porque não tem 

consciência, por isso, está aí vivendo e não tem consciência 

do porquê nasceu aí. Não tem consciência do porquê assim é, 

de matéria podre, sofredor, aí, nessa lama, falando que nem 

papagaio, com recursos aparentes, sendo que aparências não 

são verdades; indo tudo de mal a pior. 

Agora, chegando a hora que aí está, está na hora do 

regresso de todos ao seu Mundo de Origem, findando esses 

tormentos que colocavam todos agonizando, em agonia noite 

e dia. Estão aí as tormentas, os tormentos da vida da matéria, 

da vida da lama sem proveito. Ricos de lama, ricos de 

sofrimentos, brilhantes de lama, brilhantes de sofrimentos. 
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Vejam: a inconsciência era tão grande que custavam a 

entender a si mesmo, bem como, as demais coisas. Levavam a 

vida por um prisma diferente do que devia ser, devido à 

inconsciência, por viver variando. 

 

Vida das imaginações, imaginações produzidas pelo 

fluido magnético e as produzidas pelo fluido elétrico. Então, o 

mal e o bem aparente o elétrico, é o bom, e o magnético, é o 

mal. No bem aparente, haviam de serem mesmo uns doentes: 

eram matérias. 

 

Matéria é uma coisa que está deteriorando, em 

decomposição, coisa doente; por isso, tudo é aparência; e..., 

nada mais. Por tudo ser aparência, é que tudo se acaba; por 

tudo isso ser uma doença é que tudo se destrói. 

 

O doente, por si mesmo, vai se destruindo. Está aí, a vida 

enigmática, por não suportarem serem assim e sem saberem 

porque assim ficaram e hoje, todos sabendo a verdadeira 

origem, o verdadeiro natural. Não desse natural encantado, 

desse natural aparente do qual nunca deram solução do 

porquê dele. E hoje, está aí, todas as soluções nas mãos de 

todos. 

 

O animal Racional está em festa; chegou a hora, de todos 

regressarem ao seu Mundo de Origem por intermédio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Esta é que é a verdadeira felicidade, FELICIDADE 

RACIONAL, a verdadeira riqueza, RIQUEZA RACIONAL. 

E assim, o mundo inteiro a comungar com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, adorando-a Racionalmente. 

 

Todos vendo a sua verdadeira luz, a Luz Racional, por 

serem iluminados por ela. 
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Surpreendidos por verem as entidades dentro dessa luz, 

chegarem diante de todos, da pessoa, e falar o necessário de 

que necessita no momento. 

 

Todos iluminados pela sua verdadeira luz de origem, a 

Luz Racional. Para tudo isso conseguir é só persistir na leitura 

do Livro UNIVERSO EM DESENCANTO, para verem a luz 

brilhante Racional. 

 

Emocionados ficarão à primeira vista, mas depois se 

acostumarão, depois tudo se tornará natural. 

 

Está aí, o que todos procuravam e nunca encontraram no 

elétrico e magnético; a luz verdadeira, Racional, do Mundo de 

Origem do animal Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Todos pensavam nessa luz, mas, esta não estava aí, no 

elétrico e magnético. Esta luz é lá de cima, da PLANÍCIE 

RACIONAL. Então, imaginavam, no elétrico e magnético que 

essa luz existisse, mas no elétrico e magnético não tem luz 

divina; é tudo fogo, não podia haver luz divina Racional, do 

outro mundo que deu conseqüência a este. 

Ninguém no elétrico e magnético tinha conhecimento do 

que agora estão tendo, do outro mundo que deu conseqüência 

a este. 

Agora é que chegou à hora de todos verem a luz divina, 

a luz do Mundo de Origem do animal Racional. A origem do 

animal Racional que é a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Atualmente é que estão vendo o que ainda não viram, 

vão ver a luz divina, a luz verdadeira, a Luz Racional. 

 

No elétrico e magnético nunca podiam ver essa luz, 

porque ela não existia. 
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Imaginavam que essa luz existisse, mas não sabiam 

onde, pois esta luz é do outro mundo, e do outro mundo, 

ninguém tinha conhecimento, mundo que deu conseqüência a 

este, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Descoberto, agora, o outro mundo, eis aí, a verdadeira 

luz divina, a Luz Racional, a luz da eternidade, a luz dos 

eternos. Dessa forma, todos de parabéns. Todos mais que 

felicíssimos, por chegar a hora do regresso de todos ao seu 

Mundo de Origem. Assim, chegou o fim do encanto. 

 

Chegou o fim desta vida amargurada, desta vida de lama, 

desta vida de sofrimentos e padecimentos cruéis, a vida dos 

papagaios, do elétrico e magnético. 

 

Havia de ser assim mesmo, porque eram encantados, 

tinham de viver mesmo como papagaios, aprendendo sempre, 

inclusive a falar; porque se não tivesse quem os ensinasse, 

nada podiam dizer. Então, papagaios, pois que estes só 

aprendem o que se ensina. Vida de papagaios. 

 

Aprende muito, muito sabe. Aprende pouco, pouco sabe. 

E se não aprender nada, não sabe nada. Daí levam a vida de 

papagaios, vida de bichos. 

 

E assim, papagaios, está na hora dos papagaios 

regressarem ao seu lugar de origem. 

 

Chegou a hora do fim do mundo e de todos. Um dia 

tinha que chegar e este dia chegou, inclusive de saberem de 

onde vieram e para onde todos vão. 

 

Está na hora de todos regressarem ao seu Mundo de 

Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o seu verdadeiro lugar. 

Está na hora do fim do elétrico e magnético. 
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E assim, todos de regresso por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Não sabem como se expressar pela divina graça 

que todos acabam de receber, a divina graça Racional. 

 

A divina graça do conhecimento de toda essa formação e 

o porquê dela; a divina graça da salvação de todos, ninguém 

no mundo saberá como se expressar para agradecer a sua 

salvação, a salvação eterna. Não há agradecimento, porque 

não há coisa alguma que possa atingir tamanha magnitude. 

Muitos vão procurar no seu prato literário, nos seus modos do 

encanto, imaginar meios e modos para os agradecimentos, 

feitos a seu jeito. 

Quem vive doente vive variando. O doente imagina uma 

infinidade de coisas porque está variando. Quem varia não 

sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, não sabe 

o que está dizendo. Então, tudo será aceito pela boa vontade 

de quem quer agradecer aquilo que não tem condições nem 

pode agradecer. 

 

De forma que vieram aqui nesta lama dar este passeio, 

nesta formação do elétrico e magnético. Passeio amargurado. 

E hoje, todos de volta, todos de regresso para o lugar de onde 

saíram, ao seu Mundo de Origem. Foram até aí em baixo, e 

agora, tornam a subir para o seu Mundo de Origem. Foi um 

passeio que foram dar por livre e espontânea vontade, pelo 

livre arbítrio, foram passeando até ficarem perdidos como aí 

estavam. 

 

E agora, sabendo o porquê desse passeio tão 

desagradável. Diz o adágio: "Se arrependimento matasse 

todos estariam mortos", porque nasceram sem saber em como 

nem porquê.. 

Vivem aí sem saber em porque nem para quê, vivendo 

de aventuras e experiências e em experiências sempre; uma 



24 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

vida tão curta que quando começam a apreciá-la, já está na 

hora de desaparecer dela. 

 

Uma vida que desanima só no pensar que daqui a um 

pouquinho desaparece. Luta-se tanto para no fim ter como 

prêmio, a morte. 

Que prêmio! Um prêmio com o qual ninguém se 

conforma. 

Não sabiam a razão desse prêmio nem o porquê dele, e 
hoje estão sabendo o porquê dessa vida. 

 

Era uma vida de nervosos: nervosos com isto, nervosos 

com aquilo, nervosos por isto ou por aquilo, por pensar nisso 

ou naquilo, preocupados com isto ou com aquilo, levando 

uma vida de nervosos todo o tempo e doentes, vivendo 

variando a vida toda, imaginando a vida toda, pensando a vida 

toda. Há o desgaste, e o sistema nervoso cresce e aumenta 

cada vez mais por serem doentes. 

Uns nervosos demais, outros de menos, outros que não 

resistem mais, outros mais fracos não resistem nada, outros 

mais fortes, outros fingindo-se de fortes. Estado nervoso por 

dentro e aparentando uma calma por fora, fazendo-se 

satisfeitos por fora. Enfim, uma vida de nervosos, explodindo 

à toa. Outros procurando conter suas explosões internas 

aparentando calma por fora. Cheios de ódio e raiva no 

interior, mostrando-se, às vezes, alegres por fora. Concluindo: 

todos doentes e nervosos em vida. 

 

Tudo isso, devido ao fluído elétrico e magnético, que 

traz consigo a desregulagem na pessoa. Por isso, os dias se 

modificam ora quente, ora frio; ora claro, ora escuro; ora 

turvo, ora morno, ora fresco; ora venta, ora não venta, ora o ar 

está parado e abafado. 
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É esse fluído que está ligado no ser humano, fazendo 

esses contrastes todos, essa desregulagem toda, por isso, a 

pessoa fica desse jeito: ora alegre, às vezes aborrecida, ora 

triste, ora contente, ora preocupado, ora despreocupado. Tudo 

devido às influências do fluído elétrico e magnético que traz 

essa desregulagem tremenda e, com isso, o desequilíbrio total 

do ser humano. 

 

Sendo assim, com essa natureza desregulada, tinham que 

ser desregulados também por serem feitos por essa natureza 

desregulada. Tinham de passar por esse desequilíbrio infernal: 

ora gostando, ora desgostosos. Enfim, uma infinidade de 

modificações que a pessoa faz no seu temperamento. 

Então, filhos de uma natureza doente, por viver variante 

ou variando. 

Tinham de ser assim mesmo, doentes; por ser matéria e 

tudo estar fora de seu verdadeiro lugar; e, por saírem do seu 

lugar verdadeiro, por negligência, tinham de ser assim 

mesmo: doentes e nervosos. Variando e sofrendo sempre 

dessa maneira. O sofrimento não podia cessar, por isso, não 

podiam ter sossego. Não podendo ter sossego, por ser variante 

o pensamento. 

O pensamento e as imaginações não param, devido às 

cargas elétricas e magnéticas. Na mesma hora em que estão 

satisfeitos, aborrecem-se, contrariam-se. Por ver isso, ver 

aquilo, ver aquil'outro; ficam insatisfeitos ou contentes. Ouviu 

isso, ouviu aquilo, ouviu aquilo outro; já se aborreceram já se 

contrariaram e já enfureceram. 

Enfim, um destemperamento no ser humano, joguete 

dessa natureza que não regula. Daí, ser o sofrimento 

permanente, bem como as preocupações, e as imaginações. A 

troco de quê? 
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Tudo isso para acabar em nada, pois, logo desaparecem, 

ficando aí a enfermidade atacando os demais e aquele inferno 

transformado em nada. Já se foi! 

E agora, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

nascendo o verdadeiro equilíbrio em todos nascendo 

naturalmente, sem esforço. Isto porque entra o fluído Racional 

no "eu" da pessoa o fluído puro, desligando o fluído elétrico e 

magnético do corpo da pessoa, e ligando, esta, ao seu Mundo 

de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo dos puros, 

limpos e perfeitos. Nascendo daí o equilíbrio natural na 

pessoa, sem esforço ou sacrifício. 

Mas, para conseguir tudo isso é preciso persistência na 

leitura. Ler diariamente para ir se desenvolvendo 

Racionalmente. 

Vejam como é chocante e humilhante descrever a 

natureza do ser humano. 

Por isso, nunca houve perfeitos nem santos, nem bons, 

nem puros, (bom aparentemente), devido estarem ligados ao 

fluído elétrico e ao magnético. 

 
Não podiam ser bons, bons aparentemente, pois são 

doentes: vivem variando. 

Assim, vejam a infelicidade dos animais Racionais que 

não sabem o porquê foram originados dessa maneira; visto 

que ninguém nunca pode descrever o porquê assim são; razão 

porquê ninguém nunca soube porque esse feito assim é, e 

porque assim são. 

A pessoa nunca soube e não podia saber; porque os 

encantados que são os habitantes desse mundo, desconheciam 

que eram encantados; desconheciam sua origem e o seu 

verdadeiro natural. 
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Então, tinham essa vida aí, do encanto, como se fosse a 

verdadeira vida natural, porque a verdadeira vida natural, não 

a conheciam. 

 

Não se conformavam com esse natural, visto que 

ninguém se conforma com o sofrimento nem com a morte. 

Então diziam: “O nosso natural é este, a vida, é esta 

mesma....” Falavam assim por serem encantados, por não 

saberem nem conhecerem porque aí estavam vivendo, e 

horrivelmente desse jeito. Julgavam e pensavam que a vida 

fosse essa mesma. E, na mesma hora, contradizendo-se por 

não se conformar com o sofrimento nem com a morte, não se 

conformando de serem, assim, sofredores. De matéria podre. 

 

Vejam, então, que luta! Que luta no encanto! Sem 

proveito. Sofrendo, sofrendo, sofrendo, sempre sofrendo. 

Todos sofrendo, sem ter quem dissesse o porquê desse 

sofrimento, o porquê dessa vida ter se constituído assim, o 

porquê do mundo assim ser. E, muito menos, o porquê todos 

assim são. 

 

Então, mantinham aí todo o sofrimento, achando que o 

sofrimento fosse uma coisa natural, contradizendo-se na 

mesma hora, por não se conformar com o sofrimento, nem 

muito menos com a morte. Vejam que desequilíbrio e como 

viviam variando, horrivelmente, desse jeito. 

 

Agora, está aí, o porquê de tudo isso, o porquê desse 

mundo, o porquê de todos assim serem, de onde vieram e para 

aonde vão. 

 

Está aí o fim. Chegou a hora do fim disso tudo. Está na 

hora de todos voltarem ao seu lugar de origem, pelo 

verdadeiro conhecimento do seu ser, o verdadeiro 
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conhecimento da origem de tudo que aí está e onde vão parar, 

como vieram e para aonde vão. 

Quem podia salvar o animal Racional? Só mesmo o 

mundo de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Está, então, 

aí, em suas mãos, o retorno ao seu Mundo de Origem em 

mãos de todos o retorno ao Mundo de Origem. 

Portanto, está na hora de regressarem todos ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, de 

onde saíram e para aonde voltarão. 

E assim, quanta luta sem proveito! No elétrico e 

magnético. Quanto sacrifício sem recompensa! No elétrico e 

magnético. 

E assim, vejam a desolação no mundo: todos em busca 

de equilíbrio, de melhoras, e todos de pior a pior. Todos em 

busca de paz, sossego e tranqüilidade. Todos aí, dentro do 

elétrico e magnético, procurando os principais lenitivos da 

vida e não os encontrando. Encontrando, sim, a desolação, o 

sofrimento, o desassossego, a inquietação e o desequilíbrio 

porquê, aí, dentro do elétrico e magnético, tudo é mau, tudo é 

ruim, porque tudo é originado pelo fogo, pelo monstro, pelo 

elétrico e magnético. 

Então, não adiantava, como nunca adiantou, implorar 

aqui, implorar ali, implorar acolá, pedir aqui, pedir ali, pedir 

acolá. Não adiantava, visto que o sofrimento sempre 

permaneceu se multiplicando. Porque aí, dentro do elétrico e 

magnético, tudo não passa de coisas imaginárias, de 

magnetismo, por tudo ser magnetismo e ser originado pelo 

fogo; o sol, que é o gerador, que gerou tudo, criou tudo e 

distribuiu tudo, esta fogueira que é esse mundo. 

Fogo de dia, que é o sol, fogo de noite, que é a luz que 

acendem a fim de que possam enxergar, e que também é fogo. 
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Não podiam encontrar o que todos procuravam: a paz, o 

sossego, a tranqüilidade, a felicidade. Não podiam encontrar 

em lugar algum, como nunca encontraram. Por isso, o 

sofrimento sempre se multiplicou. 

 

Ficavam aí, a perder tempo com coisas que nunca pode 

trazer o equilíbrio de todos, a paz de todos, a felicidade de 

todos. Todos aí, perdidos, com todas essas forças do elétrico e 

magnético, sofrendo, horrivelmente, desse jeito, a ponto de 

chegarem a dizer: “Salve-se quem puder!” 

 

Sonham aí, dentro do elétrico e magnético, com essas 

forças que imaginam possam solucionar o elétrico e 

magnético. Imaginavam que podiam solucionar, ficando 

somente na imaginação... e, o sofrimento sempre aí, 

permanentemente e todos sofrendo cada vez mais, com as 

conseqüências dessa brutalidade do elétrico e magnético. 

 

Então, cada qual, adota sua crença, sua doutrina, sua 

seita, sua filosofia; para ver se amenizava os males, ficando 

tudo, entretanto, na esperança. 

 

Os males, sempre aumentando, sempre se multiplicando. 

Provando a todos que aí, dentro do elétrico e magnético, não 

tem nada que se aproveite; e, por isso, sempre alimentou o 

sofrimento de todos, multiplicando-os sempre. 

 

Todos nervosos, todos brigando, todos desentendidos, 

todos aborrecidos, todos contrariados. Sem saberem onde se 

agarrarem, onde se segurarem. 

 

Não tendo nada para se agarrarem. Implorando em vão, 

pedindo em vão, implorando ao que não existe, pedindo o que 

não existe. E, por não existir, o sofrimento sempre 

eternamente em cima de todos. 
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TODOS DE MUDANÇA PARA 

O SEU MUNDO DE ORIGEM 

 

 

Então, até que enfim todos se encontraram com o que 

estavam precisando, e que estavam necessitando de saber: o 

porquê de sua existência nesse mundo e o porquê da 

existência desse mundo encantado, ou misterioso, o que é a 

mesma coisa. 

 

Então, eram seres misteriosos, por viverem aí dentro 

desses mistérios, todos, desse encanto todo. Até que enfim 

chegou a solução, ou as soluções, e o porquê dessa vida ser 

assim como é, devido se deformarem em animais Racionais. 

 

Todos tratando agora de se desenvolver Racionalmente, 

pela persistência na leitura, para se imunizarem. Uma vez 

imunizados, o fluído Racional entra no "eu" do animal 

Racional e, aí, o animal Racional está completo de tudo. 

 

Sabendo por que aí nasceu e sabendo por que aí não 

nascerá mais. Sabendo o porquê desse passeio, desse passeio 

tão desagradável. Hoje todos sabendo que estão de mudança 

para o seu Mundo de Origem verdadeira, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Todos de mudança, todos de retorno ao seu Mundo de 

Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Que grande satisfação, que grande satisfação em toda a 

humanidade, todos sabendo que está na hora da mudança de 

todos. 



31 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

Todos, do mundo a que não pertenciam o elétrico e 

magnético para o seu verdadeiro Mundo de Origem: a 

PLANÍCIE RACIONAL, o Mundo Racional. Todos de 

retorno, por meio da IMUNIZAÇÃO. 

 

Agora, que satisfação, quantos e quantos emocionados 

ao terem conhecimento de sua mudança para o seu verdadeiro 

mundo. 

 

Muitos chorando de emoção, de grande satisfação, de 

grande alegria, em saber que não vão nascer mais aí, 

continuando a serem condenados a morte. Nessas idas e 

voltas, porquê o fluído Racional está deformado aí dentro 

desse calor. Enquanto esse corpo fluídico, que é a causa desse 

feito em matéria fluídica elétrica e magnética, estivesse dentro 

do calor, estariam sempre com essas idas e voltas. 

 

Sabendo e vendo, agora, que não vão voltar mais, para 

sofrer mais do que já têm sofrido, do que já sofreram e do que 

tinham que sofrer, ficarão todos imunizados, e ficarão todos 

emocionados. 

 

Não é salvação. Salvação foi um termo usado para dar 

melhor interpretação. No princípio usou-se esse termo: 

"salvação", mas não é salvação, e sim, todos mudando para o 

seu verdadeiro Mundo de Origem. Todos de retorno para o 

seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

E, assim, todos emocionados com essas revelações 

todas, uns mais outros menos outros demais, outros morrendo 

de alegria e satisfação e, assim, todos felizes para o resto da 

vida. Festas e mais festas por estar aí o término desse mundo, 

por entrar na Fase Racional. Então, festas e mais festas; de 

despedida da vida da matéria, da vida do mal; festas e mais 

festas por saberem que não vão nascer mais aí nessa lama, 
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pois matéria é lama. Festas e mais festas por estarem todos de 

mudança, de retorno para o seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Então as festas não cessarão, as festas serão em todo o 

universo, a alegria de um será a alegria de todos, até que 

enfim, chegou o fim da condenação, do sofrimento, dos 

padecimentos cruéis, o fim da condenação a morte, que é o 

prêmio depois de sofrer muito. 

 

E assim, alegria e mais alegria, universalmente: alegria 

de todos. Será uma coisa emocionante, todos emocionados. 

 

Devido a satisfação ser tão grande começam até a brilhar 

de satisfação. 

 

E assim tudo tem o seu dia. Ele chegou. O dia que todos 

imploravam há muito. Ninguém estava mais suportando essa 

vida, ninguém estava agüentando mais essa vida aí da lama, 

da matéria. 

 

Essa vida da matéria já estava sendo insuportável, mas 

como não conheciam outra, julgavam que a vida fosse essa 

mesma. Mas, na mesma hora não se conformavam com ela, 

devido sofrerem muito, devido não terem sossego. 

 

Então, em certas horas, muitos dizem consigo mesmo: 

"Não há quem suporte mais esta vida aqui neste inferno. Este 

mundo é um inferno. Ninguém tem sossego, só se vê 

sofrimento por todos os lados, por todos os cantos. Onde o 

mundo vai parar assim deste jeito, assim desta maneira, onde 

vai parar esta humanidade? Todos estão vivendo de teimosos, 

porque não há quem agüente.” A vida se tornou um inferno, 

não há sossego, ninguém tem sossego, o sofrimento se 

multiplica cada vez mais. E muitos a dizer e a exclamar: 

"Onde é que vai parar esta humanidade desse jeito?" 
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E assim, o desânimo era grande. Era grande em todas as 

camadas, e hoje, todos vivendo de aparências; dizendo estar 

satisfeito sem estar, para ninguém saber o que vai no seu 

interior. E, assim, veja que vida calamitosa, que calamidade, 

pois ninguém estava mais entendendo nem a si mesmo. Todos 

desentendidos de si mesmo, e os desentendimentos eram de 

um modo geral. E na mesma hora que estão se entendendo, 

daqui a bocado desentendidos. Na mesma hora que são 

amigos, daqui a bocado em choque, por isso, por aquilo ou 

por aquil'outro. 

Enfim, uma vida medonha. Uma vida que ninguém sabia 

explicar o porquê da vida assim ser, todos sem explicação, 

ninguém dizia porque, ninguém sabia dizer porque eram 

assim; porque viviam como lama em pé, matéria é lama, 

muitos achando até que o mundo não passava de um grande 

hospital, dizendo: "Todos doentes, todos variando e por isto, 

os desentendimentos de um modo geral, ninguém se entende, 

na mesma hora que estão se entendendo se desentendem Hoje 

são amigos, amanhã, desentendidos já não são mais amigos." 

Então, muitos diziam que o mundo era um hospital, 

porque todo ser humano é doente. Por isto são confusos e, por 

isto vivem variando, e quem varia é um doente, o mundo é um 

hospital, todos doentes, e por isso cada qual com as suas horas 

e com seus acessos de nervos seus acessos histéricos, seus 

acessos de diversas formas. 

Então muitos diziam que o mundo é um hospital, e por 

isto todos variando, e quem varia não regula, e quem não 

regula é um louco e, por serem loucos, vejam as catástrofes, 

as calamidades, as monstruosidades, a destruição, o 

esfacelamento, as brigas, as guerras, enfim, uma infinidade de 

coisas era mesmo para pensar assim, o mundo é um hospital e 

todos estão variando, e quem varia é um doente, e quem varia 

é louco. 
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Então, muitos, ainda mais dizendo, que a loucura tomou 

conta de todos e cada louco com a sua mania. Por isso tinham 

mesmo que serem assim. Por todos serem doentes e, por 

serem doentes, todos desiguais, cada qual com o seu modo de 

pensar, cada qual com a sua inferioridade, cada qual com o 

seu modo de variar, cada qual com o seu modo de escolher, 

cada qual com o seu gosto e cada qual com o seu desejo. 

 

Então, todos são doentes, todos variando desse jeito, 

ainda mais dizendo, ninguém mesmo podia viver e se 

entender. Os gestos são diferentes, as opiniões diferentes, os 

modos diferentes, os ideais diferentes uns dos outros, e assim, 

todos diferentes um dos outros, tinham mesmo que, no fim, 

acabar numa confusão sem ninguém se entender. 

 

E, daí, um inferno, uma fogueira, Terra do fogo, uns 

contra os outros, por não poderem se entender, devido os 

ideais serem todos diferentes. Os gostos serem todos 

diferentes, as vontades serem todas diferentes, todos 

diferentes nas opiniões, enfim, todos diferentes uns dos 

outros. Não podiam chegar a um acordo. Se chegavam a um 

acordo, daqui a um bocado estavam discordando. E, sempre, 

concordando e discordando, concordando e discordando. Hoje 

é uma coisa amanhã é outra. 

 

E assim sempre, por ser a vida de encanto uma vida que 

nunca deu solução, a não ser agora, que chegam as soluções. 

 

E assim, hoje, conhecendo o porquê de tudo isto e vendo 

e sabendo quanto tempo perdido aí nessa lama, que é matéria 

sem proveito. 

 

Quanto tempo de lutas perdidas. A luta do nada acaba 

em nada, e então, tinha que acabar um dia, de uma vez por 

todas em nada. 
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Agora, está aí, em mãos de todos, o regresso ao seu lugar 

de origem, ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. Não sabiam por que ficaram deformados nessas 

condições, como Racionais deformados. Ninguém sabia, 

porque ninguém sabia a origem, ninguém sabia o verdadeiro 

natural, a verdadeira origem, e hoje, todos sabendo os efeitos 

desses dois fluídos: elétrico e magnético; que são os 

causadores do desequilíbrio e da instabilidade do animal 

Racional. 

 

Porque esses dois fluídos não deixam o animal parar de 

pensar. Uma hora está atuando forte, ou fraco ou mais ou 

menos, o fluído elétrico; outra ora está atuando o fluido 

magnético, fraco, forte ou mais ou menos; de forma que, daí é 

que surge o desequilíbrio, é que surge a inconsciência, é que 

surge tudo de ruim. 

 

Agora, conhecendo o verdadeiro fluído do natural do 

animal Racional, que é o fluído Racional da Luz Racional. 

Este fluído, fluído Racional, entra no "eu" da pessoa e faz a 

ligação com seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Então, são desligados do corpo esses dois fluidos, o 

elétrico e o magnético, que, pertencem a esse mundo, não 

pertencem ao animal Racional. Então, fica o animal Racional 

com o verdadeiro fluído natural do seu ser, então cessa o 

desequilíbrio, cessa a inconsciência, cessa o cérebro, o relógio 

de trabalhar tanto, não para de pensar, porque o fluído é puro. 

 

O fluído verdadeiro do natural do animal Racional, não 

paralisa do pensar, pensa sim, mas é um pensamento 

equilibrado, é um pensamento Racional, não é bem 

pensamento, e sim orientações, dadas pelo seu Mundo de 

Origem, por estar ligado a PLANÍCIE RACIONAL. 
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Aí o animal Racional deixa de ser desequilibrado, 

porque o que fazia o animal Racional ser desequilibrado eram 

esses dois fluídos, o elétrico e magnético, que não deixavam o 

animal Racional equilibrar-se, parar de pensar. Assim, o 

fluído puro entrando no corpo do animal Racional, é do 

verdadeiro natural do animal Racional, o pensamento se 

estabiliza, não tem mais essa desorientação, não vão ter mais 

nervoso, cessa o nervoso, cessam as desorientações todas, 

cessa esse desequilíbrio todo, e o animal Racional fica 

equilibradíssimo, fica consciente Racionalmente. 

 

Então acha a felicidade verdadeira do animal Racional, 

por estar sendo orientado, unido ao seu Mundo de Origem, 

cessam os males do corpo e os males da vida. 

 

O que fazia e o que faz, as doenças do corpo do animal 

Racional, é o fluído magnético, o fluído que contém todos os 

males, este fluído é que é o causador de todas as enfermidades 

do corpo do animal Racional. 

 

O fluído elétrico também, mas, mais males são 

produzidos pelo fluído magnético, que transmite todas as 

doenças. Uma vez esse fluído desligado do corpo do animal 

Racional cessam as doenças, cessam os males do corpo. 

 

Uma vez esses dois fluídos desligados, cessam os males 

do corpo, vem a saúde verdadeira, a saúde Racional. E daí o 

prolongamento dos anos de vida, por isto se diz "imunizados". 

Está imune a tudo quanto é ruim, produzido por esses dois 

fluídos monstros, causadores de todas as ruínas do animal 

Racional. 

 

Então, o animal Racional com o seu fluído, do seu 

verdadeiro natural, dentro do seu “eu”, o pensamento 

equilibra-se, fica completamente equilibrado, paralisa esses 
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excessos de pensar. Vê tudo que deva ver, certo. E tudo 

começa a dar certo na vida de todos. Começam a acertar em 

tudo, e daí a felicidade verdadeira de todos os animais 

Racionais. 

E para conseguir, como já sabem, é não parar de ler, 

porque a leitura vai trazendo o desenvolvimento Racional do 

animal, a leitura é Racional, então, com a persistência na 

leitura, a pessoa vai se desenvolvendo Racionalmente, até que 

alcança a IMUNIZAÇÃO pela persistência da leitura. A 

leitura é para a cura do animal Racional, e para curar o animal 

Racional, é preciso a persistência. Ler e reler, ler e reler 

quantas vezes puder, e quanto mais, melhor, mais depressa 

alcança a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, alcança o seu fluído 

verdadeiro, o fluído da base de sua origem, do seu Mundo de 

Origem, o fluído Racional. 

E, então estabiliza o pensamento, pára essa perturbação 

toda, pára o nervoso, porque o que faz o gênio nervoso e 

todos os males do corpo é o fluído magnético, que ataca todos 

os órgãos do corpo, todo organismo do corpo. Então, uma vez 

esses dois fluídos afastados do corpo, cessam as doenças, 

cessam as moléstias, ficam imunes ao mal, e aí, não sentirão 

maior mal, gozarão de saúde perfeita o resto da vida. 

Porque no fluído magnético é que estão todos os males, é 

que existem os venenos, porque tudo é micróbio, tudo é vírus, 

tudo é germes, esse fluído é que é o fabricante disto tudo, 

então, nesse fluído estão todos os males, ele é que é o 

causador de todas as ruínas e de todas as enfermidades do 

animal Racional. 

Portanto, esses dois fluídos sendo afastados do corpo, 

por meio do fluído verdadeiro do animal Racional, que entra 

no seu EU, está a pessoa imunizada, imune a todos os males. 

Imune, está aí o que quer dizer IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Está aí como é que a pessoa fica imune ao mal, devido 

estar ligada, pelo fluído do seu verdadeiro natural, dentro do 

seu EU, ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, aí, vem o prolongamento dos anos de vida, pois a 

pessoa não fica mais doente, pois não está mais ligada ao 

fluído magnético, que é o causador de todas as doenças, e ao 

fluído elétrico, causador também de todos os vírus de todos os 

micróbios e germes, conhecidos e desconhecidos. 

 

Está aí como a pessoa fica imune ao mal. Então cessa o 

sofrimento do corpo e cessa o sofrimento da vida, pelo 

equilíbrio produzido pelo seu fluído de origem ligado ao seu 

Mundo de Origem, então aí todos felizes e contentes para o 

resto da vida e tudo dando certo, pelo progresso ser Racional. 

 

Um progresso completamente diferente do progresso do 

fluído elétrico e magnético, que somente dava orientações 

para o mal, por ser o fluído destruidor. Então só vinha no 

pensamento do animal Racional tudo de mal, eis a razão das 

artes desnecessárias que só produzem a destruição do animal 

Racional, que só fazem a destruição do animal Racional. 

Produzido e feito tudo isto com orientações dadas pelo fluído 

magnético e pelo fluído elétrico. 

 

Agora o fluído Racional já é diferente, o progresso é só 

de bem, o progresso é só construtivo, de bem para melhor 

sempre. O progresso das artes desnecessárias, de mal a pior, é 

produzido pelo fluído que vem no relógio, que é a cabeça e 

que transmite esta ou aquela idéia, este ou aquele pensamento 

para isto ou para aquilo, para esta invenção ou para esta 

descoberta, e como é um fluído mal, fica o animal Racional 

servindo de instrumento desses dois fluídos destruidores, e só 

tinha que descobrir e inventar coisas prejudiciais ao animal 

Racional. Coisas desnecessárias,  artes desnecessárias, artes 



39 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

prejudiciais, destruidoras do animal Racional, porque não há 

efeito sem causa. A causa dessas intuições para essas 

descobertas vem do elétrico e magnético, todas essas 

orientações todas essas comunicações, todas essas intuições, 

não vêm dos bons fluídos sobre o pensamento da pessoa, 

porque esta está ligada em pensamento a esses dois fluídos, 

elétrico e magnético. 

 

Então vem o pensamento variante, esta ou aquela 

descoberta, esta ou aquela invenção transmitida pelo fluído 

elétrico e magnético, invenções essas destruidoras, invenções 

só para destruir o animal Racional. 

 

Está aí o porquê das invenções e das descobertas, 

orientações, intuições, imaginações e comunicações, todas 

transmitidas ao pensamento pelo fluído elétrico e magnético, 

por estar aquele ligado a estes dois fluídos. 

 

Fluídos que, por serem maus, davam essas 

comunicações, essas orientações, essas intuições só para 

inventar coisas desnecessárias, para produzir o mal, fazer o 

mal, destruir o animal Racional. Está aí, não há efeito sem 

causa, a causa de tudo isto, de todas essas descobertas, de 

todas essas invenções, é o fluído magnético e o fluído elétrico. 

Fazendo o animal Racional de instrumento, por estarem 

ligados a eles. Mas, agora, uma vez o fluído puro, Racional, 

da origem do animal Racional, ligado ao "eu" da pessoa, são 

desligado imediatamente esses dois fluídos que não 

pertencem a pessoa. 

 

E então, cessa essa fogueira no pensamento da pessoa. O 

elétrico e magnético faz uma fogueira na imaginação da 

pessoa, e aí, dores de cabeça, tonteiras, uma infinidade de 

desarranjos, esgotamento, saturação, a cabeça fica tão quente, 

de tanto pensar, que não assimila, em certas horas, mais nada. 
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Então dizem: "Estou com o cérebro cansado". Isto é 

produzido pelo fluído elétrico e magnético. Mas o fluído 

Racional estabiliza, normaliza o cérebro, a imaginação 

paralisa, só começa a receber as coisas necessárias para o 

equilíbrio do ser animal, do animal Racional. 

 

E, assim, a felicidade eterna, o mundo se tornando um 

paraíso Racional. A Terra se tornando um paraíso Racional, 

por todos serem orientados Racionalmente, pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Por 

todos estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Então, tudo dando certo na vida de todos, todos se 

compreendendo, todos se entendendo, tornando-se todos por 

um e um por todos, cessando todos os males do corpo e todos 

os males da vida, tornando-se a vida na Terra um verdadeiro 

paraíso. 

E tudo muito naturalmente. 

Agora, para alcançar isto imediatamente, para alcançar o 

seu verdadeiro fluído, persistência na leitura com a 

persistência na leitura há o desenvolvimento Racional, pela 

persistência na leitura alcança-se, em pouco tempo, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Daí então todos brilhando na Terra, Racionalmente, 

vivendo como nunca viveram, por estarem sendo orientados 

pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. E não pelo fluído elétrico e magnético, que são 

os dois fluídos do animal irracional. 

 

Estavam sendo orientados por esses dois fluídos, tinham 

que fazer mesmo muito mal a si mesmos, pois não são do 

verdadeiro natural do animal Racional, esses dois fluídos 

monstros, causadores de todas as monstruosidades do mundo. 
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Então, vejam quanto tempo perdido aí no elétrico o 

magnético, quanto sofrimento, quanto sofrimento. De um 

modo geral, os bons, sem saberem, iam sendo vítimas do 

sofrimento. Sofrendo os maus, por serem maus, mas não que 

fossem de origem má. Maus, devido estarem servindo de 

instrumento dos dois fluídos monstros, porque não há efeito 

sem causa, todos são bons, todos são de origem boa, de 

origem Racional, de Puros, Limpos e Perfeitos, mas se 

deformaram em animais Racionais e, por se deformarem, 

ficaram desconhecidos de sua verdadeira origem e do seu 

verdadeiro natural. 

 

E, por isso, estavam aí perdidos, sem saber em de onde 

vieram, por que vieram, para onde vão e por que vão. 

Perdidos e conservando todos esses mistérios. 
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RETORNO AO SEU MUNDO DE ORIGEM 

 

 

 

Agora, a hora mais feliz, a hora da estrada Racional que 

já está em vossas mãos, para retornarem ao vosso Mundo de 

Origem: a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Agora sim, que a felicidade verdadeira está em mãos de 

todos, que a fraternidade verdadeira está em mãos de todos, 

que o caminho da pureza e da perfeição está em mãos de 

todos; todos de regresso para juntarem-se aos puros em seu 

Mundo de Origem: a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, chegou o dia, o maior dia da vida de todos, por 

conhecerem o seu verdadeiro Mundo de Origem e como 

voltar para esse verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Ao sair o fluido elétrico e magnético do corpo, o ser 

humano perde então a parte animal, essa parte animal do 

corpo se retira e fica somente o fluído Racional dentro do 

corpo, para o equilíbrio do ser humano. O que faz o ser 

humano ser um animal é justamente esse fluído elétrico e 

magnético, que é o fluído do animal irracional. Esse fluido faz 

o ser humano ficar descompreendido de si mesmo e se tornar 

uma fera bravia, um monstro, por estar ligado a esse fluido do 

animal irracional que é o fluido das feras. 

 

Assim, o ser humano ligado a esse fluido elétrico e 

magnético, se torna uma fera, se torna um monstro e é esse 

fluido justamente que faz o ser humano um animal 
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desequilibrado, um inconsciente, um louco. É esse fluido o 

causador de todas as ruínas do ser humano, e que fazem do 

ser humano um animal. 
 

Então, ao se afastar esse fluido do corpo do ser humano, 

afastou-se a parte animal e aí, o ser humano se torna bom, 

porque o ser humano é de origem boa, é de origem Racional, 

é de origem pura. Com a saída desse fluido o ser humano 

volta ao seu verdadeiro natural, deixando de viver aí como 

animal para viver como Racional, porque está equilibrado 

pelo fluido Racional, o fluido do mundo de sua origem, que 

entrando no seu "eu" faz a ligação com o seu Mundo de 

Origem: a PLANÍCIE RACIONAL. 
 

Está aí a maior felicidade do ser humano, o ponto mais 

culminante do ser humano que se torna humano mesmo, de 

verdade, porque está equilibrado pelo seu fluído de origem 

que está dentro do seu "eu". Ao ser desligado do corpo o 

fluido do animal, o fluido monstro, o fluido elétrico e 

magnético, o ser humano entra em equilíbrio perfeito, por se 

tornar consciente. O que faz o ser humano ser inconsciente é o 

fluido animal, o fluido elétrico e magnético, mas uma vez o 

ser humano perdendo a parte animal que é o fluido elétrico e 

magnético, vai viver feliz e tranqüilo para o resto da vida. 
 

Então, está aí porque o ser humano tinha esta parte 

animal, por desconhecer isso o ser humano tornava-se um 

animal, e muitas vezes até pior que um animal. Afastada a 

parte animal do corpo, o ser humano entra em equilíbrio 

Racional, e aí, tudo dando certo na vida da pessoa, por ser 

orientada pelo seu Mundo de Origem: a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Esta é a verdadeira Racionalização que sempre foi 

falada, mas não sabiam como adquiri-la. 
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Está aí como afastar a parte animal do ser humano, pelo 

fluido de sua origem que entra no seu "eu": o fluido Racional, 

e então perdendo a parte animal e não vivendo mais como 

vivia, desequilibrado, inconsciente, e monstruosamente, a 

ponto de julgar que a humanidade estava a caminho de perder 

a razão, a caminho de todos enlouquecerem, devido a parte 

animal, o fluido elétrico e magnético que fazia com que as 

monstruosidades se multiplicassem e as desumanidades 

também, que se multiplicasse tudo de ruim, devido ao fluido 

animal, ao fluido que é do animal irracional e não do animal 

Racional, o fluido elétrico e magnético. 

Esse monstro, o fluido do fogo, o causador de todas as 

monstruosidades, de todos os males que existem no mundo, 

de todas as ruínas que existem no mundo. O fluido 

monstruoso, o fluido elétrico e magnético, o fluido do fogo, 

pois eletricidade é fogo. 

Agora está aí como afastar a parte animal do corpo do 

ser humano, que entrará em equilíbrio por estar o fluido 

Racional dentro do seu "eu" ligando-o ao seu Mundo de 

Origem: a PLANÍCIE RACIONAL. E para consegui-lo basta 

ler e reler esta obra, para irem sempre se desenvolvendo, por 

meio da leitura, Racionalmente. Aí então serão imunizados 

naturalmente, sem abalo algum, e vão melhorando sempre, 

naturalmente, sem sentir, sem abalo. 

Então, todos no mundo entrando em forma brilhante, em 

forma Racional; todos alegres, felizes e contentes; todos se 

compreendendo, se entendendo e unidos. acabando as brigas, 

acabando as guerras, por ser afastada a parte animal do corpo 

do ser humano, que é justamente o que faz o gênio, o gênio 

mau, o gênio de fera, o gênio da destruição, o gênio da 

conquista e da cobiça, por ser afastado o fluido elétrico e 

magnético que não deixa o ser humano satisfeito, ao 

contrário, sempre insatisfeito. 



45 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

O desequilíbrio proporcionado por esse fluido é que 

provoca a insatisfação e o gênio mau e atordoante, fazendo 

nascerem as brigas, as guerras e as contendas; enfim, tudo de 

ruim. Mas, ao ser afastada a parte animal, o ser uma entra em 

equilíbrio Racional para sempre, e então, todos se 

compreenderão muito bem, todos se entenderão muito bem, 

porque o ser humano é bom, de origem boa, de origem pura, 

limpa e perfeita, de origem Racional, e aí a multiplicação do 

bem entre todos, o equilíbrio verdadeiro entre todos, o 

aumento dos anos de vida, por viverem bem e o mal estar 

afastado do corpo. 

O que fazia diminuir os anos de vida era o fluido elétrico 

e magnético, mas uma vez afastado, vem então o 

prolongamento dos anos de vida, e aí, todos vivendo felizes, 

alegres e contentes; com grande prazer de viver. Todos se 

compreendendo, e findando-se as contendas, as lutas, as 

guerras e as brigas. 

Acabando-se tudo isto e acabando os maus elementos, 

porque o que faz a pessoa ser mau elemento é o fluido 

monstro, o fluido do mau, do animal, o fluido elétrico e 

magnético que é o causador desse desequilíbrio todo e faz do 

ser humano um joguete. Então, acabando todos os maus 

elementos, não existindo mais pessoas ruins, porque a origem 

de todos é boa. 

Com o Fluido Racional dentro do "eu" ligado ao seu 

Mundo de Origem, recebendo todas as orientações precisas à 

Terra, esse mundo se tornará um paraíso, um grande paraíso, 

porque todos estarão vivendo unidos ao seu verdadeiro 

natural, juntos ao seu verdadeiro natural, não havendo, 

portanto, mais sofrimento de espécie alguma, sendo todos 

orientados Racionalmente, e o fluido elétrico e magnético, 

que desorientava todos, deixava todos visem saber o que 

fazer, se afasta e acabam todos os desequilíbrios e todos os 

males. 
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Então aí, entrando o mundo na fase mais brilhante de sua 

história: A Fase Racional. Está aí todo o conhecimento para 

que todos encontrem esta fase, e então, brilhando entre todos 

a Fase Racional. A última fase do planeta Terra, a última fase 

desse mundo para todos retornarem ao seu Mundo de Origem; 

à PLANÍCIE RACIONAL por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

É por causa do fluído elétrico e magnético que muitas 

vezes as pessoas estranham as atitudes umas das outras, 

dizendo: "Como é que fulano era bom e um santo e foi fazer 

uma coisa desta? É inacreditável o porquê desse desequilíbrio 

e o porquê ele enlouqueceu deste jeito". Não há efeito sem 

causa, e a causa é o fluido elétrico e magnético, a parte 

animal, que faz o bom ser um monstro. 

 

Agora, o Fluido Puro, o Fluido Racional, entrando na 

pessoa, é desligada do corpo a parte animal, o corpo perde a 

parte animal, deixa de ser monstro, acabando os gênios, 

acabando os nervosos, acabando tudo de ruim do corpo do ser 

humano, por entrar em equilíbrio Racional e por o ser humano 

ser bom, de origem boa, pois é de origem Racional. 

 

Por estar aí deformado, sem saber porquê, é que tinha 

mesmo de viver assim, por ignorar o porquê era assim. Ignora 

o porquê desse mundo, ignorava a origem do seu ser. Então, 

tinha que viver assim mesmo até que viesse a saber e 

conhecer o porquê disso tudo, como estão conhecendo agora, 

sabendo o porquê disso tudo, o porquê desses males, o porquê 

dessas ruínas e o porquê desse desequilíbrio. 

 

O ser humano é de origem boa, é de origem pura, e por 

isso é que entra então o progresso Racional. Aí todos passam 

a ser aquilo que nesse mundo nunca foram: Bons e puros. 

Puros no modo de viver, no modo de se entender e no modo 
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de se compreender. Nasce no ser humano o verdadeiro 

equilíbrio, o equilíbrio de sua origem, e aí, a felicidade, a 

eternidade, a paz e o amor brilharão para o resto da vida. 

 

Está aí a maior riqueza de todos, o maior brilhante de 

todos, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Agora dizeis: 

“Por que isto não veio há mais tempo?” Digo EU: É verdade! 

 

Mas, é preciso que se note que tudo tem a sua época e o 

seu tempo. Não estava ainda na época nem no tempo; agora é 

que chegou a época e o tempo de todos estarem mais ou 

menos amadurecidos para interpretar o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

E assim, ninguém jamais soube a sua verdadeira origem, 

o seu verdadeiro natural; ninguém jamais conheceu o seu 

verdadeiro natural ou a sua verdadeira origem; o porquê da 

origem e o porquê do natural, e por isso, não sabiam porque 

eram assim, desequilibrados dessa maneira, tendo muitas 

vezes vergonha de serem assim. Ninguém sabia porque tinha 

gênio mau, ninguém sabia porque o homem se tornava às 

vezes uma fera, ninguém sabia porque o ser humano às vezes 

cometia monstruosidades. Ninguém sabia porque ninguém 

conhecia a sua origem, ninguém sabia de onde veio nem para 

onde vai, por estarem aí perdidos dentro desse mundo. 

 

Hoje, estão sabendo a causa e o porquê de serem assim, 

desequilibrados, desregulados, maus, procedendo como 

monstros. Se são assim, é por que existe a causa. 

E qual é a causa? 

É o fluido elétrico e magnético, a causa de todo o 

desequilíbrio e sofrimento do ser humano. Desconheciam 

porque eram assim, e por isso, não conheciam a causa nem a 

razão de assim serem. 
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O ser humano é de origem pura, é de origem Racional, 

pura, limpa e perfeita; o ser humano é bom. O que fazia o ser 

humano ser assim desse jeito, monstruoso, era justamente o 

fluido elétrico e magnético; este é que fazia do ser humano 

aquilo que o ser humano não é: Mau, com gênio de fera. 

 

Então agora, o ser humano conhecendo o seu verdadeiro 

natural, a razão do seu verdadeiro natural; conhecendo a sua 

verdadeira origem, a razão da sua verdadeira origem, vai 

chegar ao seu verdadeiro natural por meio deste 

conhecimento, pois para se dar soluções de tudo é preciso o 

conhecimento das soluções. Hoje está aí o conhecimento da 

solução do ser humano, e por meio desse conhecimento, vão 

ficar no seu verdadeiro natural, por que entra o Fluido do seu 

Mundo de Origem no seu "eu" e o ser humano fica ligado ao 

seu Mundo de Origem, à PLANÍCIE RACIONAL, 

desligando-se imediatamente do fluido elétrico e magnético, o 

fluido que não pertence ao corpo do ser humano. 

 

Desliga-se o fluido elétrico e magnético do corpo do ser 

humano, por não pertencer ao ser humano e sim, ao animal 

irracional. Então aí, afastando-se do corpo todos os males da 

vida, todos os males do corpo, e entrando o ser humano em 

forma equilibrada, naturalmente, por estar ligado ao seu 

verdadeiro natural, ao seu verdadeiro Mundo de Origem, à 

PLANÍCIE RACIONAL, por meio do Fluido do mundo de 

sua origem. 

 

Entra assim em forma Racional, porque cessam todas as 

influências más sobre o corpo do ser humano, e este brilhando 

Racionalmente, por receber todas as orientações precisas, 

Racionais, para o seu progresso nessa vida. Está aí porque o 

animal Racional sofria desse jeito. Sim, porque não há 

sofrimento sem causa, mas, ninguém jamais descobriu a 

causa, ninguém jamais descobriu a razão, porque para tudo 
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existe uma razão de ser. Se são assim como são, é porque 

existe a razão, o porquê da razão e o porquê da causa. 

 

O ser humano serviu de joguete destes dois fluidos 

elétrico e magnético, destes dois fluidos do fogo, destes dois 

fluidos monstros, razão porquê todos eram inconscientes e 

nunca souberam a razão do desequilíbrio, mas hoje estão 

sabendo porquê eram assim, porquê eram desequilibrados. 

Hoje estão sabendo porquê são mortais, mas antes nunca 

souberam o porquê e a razão do porquê serem mortais. 

 

Não há efeito sem causa. Se são mortais, é porque existe 

a causa, e à causa ninguém jamais soube. Se existe isto ou 

aquilo, é porque existe a razão disto ou daquilo, mas ninguém 

jamais descobriu a razão de serem mortais, de serem 

sofredores, de serem criminosos, de serem imperfeitos, cheios 

de defeitos. Ninguém jamais descobriu, ninguém jamais 

soube, porque ninguém sabia a causa do porquê assim é, a 

razão do porquê assim é. 

 

Viviam aí, todos desconhecidos do porquê da sua 

existência, da razão do seu ser, do porquê da causa do seu ser, 

do porquê da razão do mundo e do porquê da causa do 

mundo. A causa que deu origem a tudo isso. Portanto, todos 

falando inconscientemente, e por isso, o desequilíbrio 

permanecia entre todos. 

 

Hoje estão vendo e conhecendo a sua origem verdadeira, 

a causa que deu toda esta formação, a razão que deu causa a 

toda esta formação e porque desconheciam tudo isto. Então, o 

ser humano é bom, é de origem boa, é de origem Racional. 

 

Sabiam que eram animais Racionais, mas desconheciam 

a base de sua origem, ninguém conhecia onde era esta base, 

ninguém conhecia a sua origem, a sua base, a razão de serem 
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animais Racionais, e por desconhecerem a base é que viviam 

aí sem saber porque viviam assim, sem saber porque viviam 

aí. 
 

Agora, descoberta a base, a PLANÍCIE RACIONAL, 

descoberta a origem, descoberta a razão da origem, a razão da 

base, está descortinada toda a formação do seu ser e de todos 

os seres, desvendada a formação do seu ser e de todos os 

seres, mas antes, ninguém jamais soube de onde veio parar 

aqui, nem para onde vai. 

Agora, já conhecem perfeitamente. Então está aí o 

porquê do desequilíbrio do ser humano; o fluido elétrico e 

magnético. Com este conhecimento, chegando veio a 

compreensão, por serem todos de uma origem só, de origem 

Racional. Todos pensando Racionalmente, e tudo dando certo, 

maravilhosamente certo na vida de todos. 

Acabando toda a ruindade do ser humano por ser 

desligado o fluido elétrico e magnético, acabando todo o 

desequilíbrio, acabando o gênio mau, acabando o nervosismo, 

acabando a ferocidade, acabando todas as ruínas, todos os 

males do corpo do ser humano, por ser desligado do corpo o 

fluido elétrico e magnético o fluido que pertence ao animal 

irracional e entrar no corpo do ser humano o fluido do animal 

Racional, o fluido do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Então aí, a vida será esplendorosa, será Racional. Está aí 

a Racionalização que sempre foi falada, mas não sabiam 

como poderiam pô-la em prática, porque desconheciam a base 

da origem, desconheciam as bases principais para entrar em 

forma Racional. Tudo para se fazer e resolver é preciso 

conhecer; se não conhecer, nada se pode resolver; e assim, 

para se imunizar é preciso conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 
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Então, está o mundo, a Terra, virando um paraíso 

Racional, todos se compreendendo, todos se entendendo, 

todos felizes, por serem todos orientados Racionalmente; 

acabando todos os males do corpo do ser humano, por estar 

desligado do fluido elétrico e magnético e ligado com o 

Fluido do mundo de sua origem, o mundo verdadeiro, natural 

do animal Racional. Todos equilibrados Racionalmente, 

vivendo como puros, por receberem todas as orientações 

puras, sem ressentimentos, sem pensamentos maus nos 

modos, nos métodos, em tudo. O que fazia o ser humano ser 

um louco um desequilibrado, era o fluido elétrico e 

magnético. Por se deformarem ficaram desconhecidos de sua 

origem, porque não há efeito sem causa. Está aqui, neste 

conhecimento, o equilíbrio do mundo e o equilíbrio de todos, 

tão naturalmente, o conhecimento Racional. 

Nunca souberam a causa de serem assim, nem o porquê 

de serem assim, a razão de serem assim, e hoje, todos 

sabendo, alegres, contentes e felizes por conhecerem o seu 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Sabendo 

porquê todos eram assim, desregulados, maus, uns contra os 

outros, devido o fluido elétrico e magnético, causador da 

falsidade e da traição. Tudo isto tinha que ter a causa, mas 

ninguém conhecia ou sabia a causa de todas essas 

imperfeições do ser humano. Hoje, conhecendo a causa e o 

porquê da causa, a razão e o porquê da razão. 

 

E assim, vão viver felicíssimos para o resto da vida; o 

mundo se tornando um paraíso por o homem se tornar puro no 

procedimento, no pensamento, nos seus atos, em tudo; nos 

modos, nos métodos, por ser orientado pelo seu Mundo de 

Origem: a PLANÍCIE RACIONAL, a sua base. 

Não há efeito sem causa. Se existe isto ou aquilo deste 

ou daquele jeito, desta ou daquela forma, é porque existe a 

causa. Primeiro tem que conhecer a causa para ter 
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conhecimento dos efeitos; primeiro tem que conhecer a razão 

das coisas, para depois saber o porquê das coisas, o porquê 

disto e daquilo. Não conheciam a causa nem a razão, não 

conheciam a sua base de origem, não conheciam o seu Mundo 

de Origem, não conheciam porque se originaram assim desse 

jeito, e por isso, sofriam e sofriam demais. 

 

Sofriam sem saber porque sofriam, penavam sem saber 

porque penavam, morriam sem saber porque morriam. Porque 

desconheciam a causa disso tudo, a razão disso tudo; 

ignoravam isso tudo, viviam aí encantados, sem dar solução 

do seu ser, sem dar solução do mundo, e julgando tudo ser 

assim mesmo, mas, sem conhecerem a causa que deu origem 

a isso ser assim, sem conhecer a razão; vivendo aí todos 

perdidos, inconscientemente, falando como papagaios, e nada 

dando certo; o sofrimento se multiplicando e os tormentos 

noite e dia, as brigas noite e dia. 

 

Enfim, um desequilíbrio monstruoso, por desconhecerem 

a causa de serem assim, a razão de serem assim, 

desconhecerem as bases, a base principal, e por isso, viviam 

todos num desequilíbrio sem limites, sendo joguetes de duas 

forças a que não pertenciam, as forças do fluido elétrico e 

magnético, as forças causadoras de toda a destruição e de todo 

o sofrimento do ser humano; o fluido elétrico e magnético, o 

fluido monstro do animal irracional. 

 

Por o corpo estar ligado ao fluido elétrico e magnético e 

por desconhecerem o Mundo de Origem Racional, é que 

sabiam que eram animais Racionais, mas não conheciam o 

seu Mundo de Origem, não conheciam a sua base de origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL, e agora, estão conhecendo o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o porquê são animais 

Racionais, por serem de origem Racional. E onde é esta base? 

Onde é este mundo?Esta base, ou este mundo, fica muito 
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acima do sol; foi o mundo que deu conseqüência a esse em 

que estão vivendo, porque não há efeito sem causa, e a causa 

e a razão dessa deformação Racional é o outro mundo, a base 

de origem de todos, é a PLANÍCIE RACIONAL. 

Portanto, que reformulação brilhante do desequilíbrio 

para o equilíbrio, do desequilíbrio da deformação Racional 

para o equilíbrio verdadeiro Racional. Então, não há efeito 

sem causa. Estão aí as causas todas do porquê assim ficaram, 

a razão de todos serem assim, e por quê desconheciam o 

porquê de assim serem. 

O ser humano é bom, por ser de origem pura, de origem 

Racional, mas se deformou em animal Racional, e por isso, 

quanto tempo perdido no elétrico e magnético, quanto tempo 

de lutas perdidas por ninguém conhecer a razão do seu ser, 

por ninguém conhecer a causa de assim ser, e por isso tinham 

mesmo que sofrer horrivelmente, como vivem todos. 

Agora sim, conhece o seu Mundo de Origem, conhece a 

base do porquê disto tudo, do porquê desse mundo encantado; 

agora sim, vão entrar ou já entraram em forma Racional, 

sendo todos orientados Racionalmente pelo mundo de sua 

origem, pela base de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Então, felicidade eterna na Terra para todos, tornar-se-á 

a Terra um paraíso, com o bem sempre se   multiplicando, 

para todos viverem Racionalmente, entendendo-se, 

compreendendo-se e pensando só Racionalmente, por serem 

todos orientados pelo seu Mundo de Origem, e os males assim 

estarem afastados do corpo, do aparelho, por estar desligado 

do elétrico e magnético. 

O que prevalece é a origem, e a origem é Racional; 

então, prevalece o domínio da origem, o domínio Racional, e 

por isso, a origem é Racional. 
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Na matéria há uma porção de defeitos, e se a matéria tem 

todos esses defeitos, tem que existir a razão desses defeitos, 

tem que existir a causa desses defeitos da matéria, do aparelho 

do animal Racional. Mas, nunca conheceram a causa, nunca 

conheceram a razão nem nunca pensaram em semelhante 

coisa; pensavam que era assim mesmo, e agora estão vendo 

que não eram assim, e porque ficaram assim, pois existe 

sempre uma causa para tudo existe sempre uma razão. 

 
Então, a causa de todos esses defeitos do corpo em 

matéria é o fluido elétrico e magnético, porque o ser humano 

não passa de um aparelho, sendo um joguete das forças desse 

fluido elétrico e magnético, dessas duas correntes elétrica e 

magnética, que fazem todos esses defeitos do aparelho em 

matéria, do corpo em matéria fluídica, mas, não que a matéria 

fosse tão ruim assim, o que faz o desequilíbrio e toda a 

ruindade é o fluido elétrico e magnético na pessoa que por ser 

de origem boa, só visa fazer o bem. 

 
O bem de seus filhos, o bem de si mesma, o bem de seu 

próximo, o bem dos seus amigos e o bem de todos; a pessoa 

só pensa no bem, por ser de origem boa, de origem pura, de 

origem Racional, pura, limpa e perfeita. 

 
A pessoa se torna de um momento para outro aquilo que 

a pessoa não quer ser: ruim, nervosa, desequilibrada, 

cometendo desatinos, falando coisas que não deve, para 

depois se arrepender, cometendo atos, num desequilíbrio 

infernal, feito pelo fluido elétrico e magnético, que 

ridiculariza o ser humano desse jeito. 

 
A prova de que o ser humano é que o ser humano só 

pensa em coisa boa, principalmente quando está com pouca 

carga magnética, e nas ruins quando está com muita carga 

magnética, e isso, faz a pessoa ruim. 
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Então, a pessoa é de índole boa e, por isso, pensa no bem 

de si mesma, no bem dos seus e de todos; tem a índole de 

fazer o bem, de querer bem, mas se torna desequilibrado por 

isto ou por aquilo, nervoso, geniosa, feroz, alterada, zangada, 

aborrecida e triste, por ter sido atacada por esses dois 

venenos, por esses dois monstros que é o fluido elétrico e 

magnético, fazendo da pessoa um joguete. 

Bem intencionado torna-se mal intencionado, atacado 

por essas duas correntes, por esses dois fluidos, que fazem a 

pessoa ser aquilo que a pessoa não é, para depois se 

arrepender e ficar variante desse jeito, pensando uma 

infinidade de coisas, articulando uma infinidade de coisas, 

engendrando uma infinidade de coisas, imaginando uma 

infinidade de coisas, com o relógio, que é a cabeça, não 

parando de pensar, porque esses dois fluidos destruidores, o 

elétrico e magnético, não lhes dão sossego. 

O fluido elétrico e magnético é o fluido do fogo, e quem 

está sob o fluido do fogo, está sempre fervendo, e por isso, a 

cabeça sempre fervendo, não pára de pensar, sempre a pensar, 

por estar ligada ao fogo desse fluido elétrico. A eletricidade é 

fogo, e ninguém pára de pensar coisas boas ou coisas 

desagradáveis; enfim, há desregulagem total, porque o 

pensamento não pára, e por isso, vem a destruição do ser 

humano muito mais depressa de que deveria vir. O fluido 

elétrico é fogo, e com o magnético, não dão paz a ninguém, 

fazem todos viverem atormentados, porque não param de 

pensar, sempre em fogo, fervendo sempre o relógio que é a 

cabeça. 

Está aí agora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL para que 

vocês se libertem, se livrem desses dois monstros, o fluido 

elétrico e magnético; para que vocês deixem de serem vítimas 

desses grandes males, é que está aí, em vossas mãos, o 

remédio, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para livrar todos 

desse fogo de uma vez por todas. 
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Está aí o porquê de todo o sofrimento e padecimento do 

ser humano, e o porquê ninguém nunca soube explicar esse 

porquê. Ninguém jamais soube o porquê de assim ser e por 

isso não sabiam explicar o porquê eram assim desse jeito, 

horrivelmente, vivendo nesse desassossego, nessa perturbação 

infernal, devido ao monstruoso fluido elétrico e magnético, 

que nunca deu paz a ninguém, porque é o fluido destruidor, e 

por isso é fogo, existe para destruir. 

 

O ser humano é bom, de origem boa, de origem 

Racional, razão de ser animal Racional, e por ser de origem 

boa, pensa no bem, vive preocupado com o bem de si mesmo, 

com o bem de seus filhos, com o bem de seus amigos e com o 

bem de todos; sempre pensando em fazer o bem, sempre 

querendo fazer o bem e muitas vezes sem poder, muitas vezes 

sofrendo para fazer o bem aos demais, para fazer o bem ao 

próximo. Para verem que o ser humano é de origem boa, per 

isso tem que fazer o bem. 

Mas, atacado por esses dois monstros que são o fluido 

elétrico e magnético, vejam o inferno do desequilíbrio em que 

vive o ser humano. 

Então, tratem de ler e reler, porque o desenvolvimento 

Racional está na leitura do conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, e conforme vão lendo, vão se desenvolvendo 

Racionalmente para adquirirem o seu verdadeiro natural, o 

Fluido de sua origem, o Fluido Racional, e aí, imunizado, por 

se afastar o fluido monstro do elétrico magnético do corpo e 

entrar no corpo o Fluido puro Racional do seu Mundo de 

Origem. Imunizado, se afasta, é retirado do corpo, 

imediatamente, o fluido elétrico e magnético, causador de 

todos os males do ser humano, e para adquirirem a 

Imunização, a sua verdadeira posição Racional, é preciso 

somente ler, diariamente, quanto mais vezes melhor, porque 

vai se desenvolvendo por meio de leitura, Racionalmente. 
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Então, por meio do desenvolvimento feito pela 

constância na leitura, a pessoa fica imunizada, com pouco 

tempo, com um insignificante espaço de tempo, e aí, a pessoa 

fica em contacto com a luz do mundo de sua origem de 

animal Racional. Nasce na pessoa a Vidência Racional, e aí 

de baixo, na Terra, a pessoa vê o outro Mundo de Origem 

aqui em cima, a PLANÍCIE RACIONAL. Tem contacto com 

os eternos da PLANÍCIE RACIONAL, com os habitantes da 

PLANÍCIE RACIONAL; conversa com eles pela Vidência 

Racional, vendo tudo que é de Racional. 

 

Como estão aí, ligados nesse mundo ao elétrico e 

magnético, com a vidência do elétrico e magnético, vêem 

tudo que é daí, do elétrico e magnético: O sol, a lua, as 

estrelas, e tudo enfim, porque estão com a vidência do elétrico 

e magnético, porque estão ligados a esses dois fluídos, mas, 

uma vez ligados ao seu Fluido verdadeiro, ao fluido do seu 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, nasce 

naturalmente a Vidência Racional e a pessoa passa a ver tudo 

quanto é de Racional. 

 

Está aí a felicidade eterna, a fraternidade eterna, a paz 

eterna, e o mundo se torna um paraíso eterno onde todos se 

entendem Racionalmente. Todos se vendo Racionalmente, 

todos se compreendendo; enfim vão ter prazer, muito prazer, 

por todos viverem felizes, felicíssimos, por cessarem todos os 

males do corpo e todos os males da vi da; a felicidade 

completa, a felicidade Racional. E para adquiri-la rápido é só 

ter a persistência na leitura, para adquirir o verdadeiro natural, 

adquirir o seu Fluido, e com isto, vem o prolongamento dos 

anos de vida dentro desse paraíso Racional. 

 

A Terra se torna um paraíso Racional, por ser afastado o 

monstro do corpo, o fluido elétrico e magnético, afastados 

assim, todos os males da vida e todos os males do corpo. Vem 
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o prolongamento dos anos de vida; vão durar muito mais que 

tinham que durar. Não poderão ser eternos porque são 

matéria, e matéria não tem vida eterna, mas vão durar mais 

anos, porque vem o prolongamento da existência devido 

viverem todos felizes, todos felicíssimos Racionalmente, por 

todos serem orientados pelo seu Mundo de Origem, a sua base 

de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, tenham persistência na leitura, para adquirirem o 

seu verdadeiro natural, o seu verdadeiro Fluido, o mais rápido 

possível. 

 

Está aí, a causa e as causas do mundo e sua criação, a 

razão e o porquê da razão, o porquê da causa de todos serem 

como são e de tudo estar como está. Todos sofrendo sem 

saberem porque, todos penando sem saberem porque. 

 

E por isso, ninguém nasce sabendo, ninguém tinha a 

sabedoria completa do seu ser, do porquê de assim ser, do 

porquê do mundo e da razão do mundo assim ser. Não tinham 

a sabedoria completa, e por isso, sofriam demais. 
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DESCENDIAM DE ORIGEM PURA 

 

 

 

 

 
Porque ficaram assim deformados em animais Racionais, 

nessa deformação Racional? 

 

Sabiam que descendiam de uma coisa pura, por isso. 

tiveram a intuição certa ao chamar "Animal Racional", porque 

descendiam e sabiam que descendiam de uma coisa pura, 

porém, não sabiam onde estava essa coisa pura, onde era a 

base dessa coisa pura, a origem dessa coisa pura. Nunca 

puderam descobrir, porque estavam presos dentro do elétrico 

e magnético, presos aí, no elétrico e magnético, com essa vida 

de monstros, sofrendo as conseqüências dessas 

monstruosidades todas do elétrico e magnético, que são os 

dois fluídos monstros, causadores de todos os males e de 

todas as ruínas do mundo. 

 

E hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê disso tudo, 

sabendo de onde vieram, como vieram, porque vieram, para 

aonde vão e como vão e ainda, porque vão, conhecendo o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o mundo que deu conseqüência 

a esse, deformado, do elétrico e magnético. 

 

Não há efeito sem causa, se existem esses feitos, que é 

esse mundo e todos os seus pertences, é porque existe a causa, 

do outro mundo, A PLANÍCIE RACIONAL. 
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Então, a verdadeira luz do animal Racional é a Luz 

Racional, a luz do mundo de sua origem, a Luz Racional. Esta 

não está aí, no fogo, no elétrico e magnético. 

São de origem boa, de origem ruim são os animais 

irracionais que são de origem do elétrico e, magnético. O 

mundo do animal Racional é outro, é de origem Racional. 

 

O mundo do animal Racional é outro, mas, por nunca 

terem conhecido o seu verdadeiro natural, verdadeira origem 

de seu natural, é que estavam admitindo esse ser como o 

natural que não suportavam, porque ninguém suportava o 

sofrimento do elétrico e magnético. Por estarem 

desconhecidos do seu Mundo de Origem, não sabiam porque 

assim ficaram, dessa maneira, desse jeito, nem sabiam o 

porquê de assim serem, porque assim ficaram e porque assim 

são. Não sabiam porque o mundo assim é. 

Estavam ai, perdidos, aprendendo sempre até morrer, 

sem nada saber. Aprender sempre e ficar na mesma. O 

principal, que é a origem de todos, o natural de todos, 

ninguém conhecia. 

Daí, todos sofrendo, horrivelmente. Uns mais, outros 

menos e outros que não resistiam mais. Vivendo todos de 

aparências, traindo a si mesmos com a aparências, com as 

fantasias, sugestionados com as artes, com a natureza, com o 

belo aparente, o belo e feio amanhã o bonito hoje e feio 

amanhã. É novo hoje é velho amanhã, sugestionados com as 

riquezas da lama e da matéria, sugestionados e sofrendo as 

conseqüências de tudo isso, deste belo aparente, deste belo 

traiçoeiro que, por ser mentira, se acaba. Desconhecendo 

enfim o porquê de tudo isso. 

E por assim terem vivido e viverem perdidos dessa 

maneira, sofriam horrivelmente; o sofrimento provando que 
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estavam todos errados. Se sofrem, é porque não sabem se 

livrar do sofrimento, não sabem a razão de seu sofrimento, 

não sabem porque estão vivendo. 

Hoje, todos amparados, apoiados e salvos pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pelo conhecimento Racional de 

todos e de tudo, pela verdadeira origem. Todos apoiados pela 

base Racional, pela base da origem de todos. Todos entrando 

no conhecimento para se livrarem dos padecimentos do fluído 

do elétrico e magnético: O monstro destruidor. Havia de 

chegar esse dia. Até que chegou. O sofrimento já era demais. 

Todos a procura da verdade, da verdade das verdades e sem 

encontrar, porque, tudo é aparência só, tudo fantasia só, tudo 

sugestão só tudo sem base, sem uma explicação a altura de 

uma boa compreensão, não podiam ter, não podiam dar, 

porque viviam de ilusões, de sugestões, traídos por essas 

falsas verdades e por isso, um montão de ruínas. 

Agora, todos surpreendidos com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, dizendo: até que chegou o dia. No mundo, todos 

foram encantados, porque aí era um encanto pavoroso, 

estavam amarrados, sem poder desencantar. Hoje todos 

desencantados, conhecedores de seu verdadeiro lugar a 

PLANÍCIE RACIONAL, de onde todos vieram e para onde 

todos regressarão, ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Que belo! Que lindo! Quando lá estiverem. Que sublime 

quando todos lá estiverem. Falta muito pouco; está ai a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, está aí o retorno de todos ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, 

queiram ou não queiram a estrada é esta, o caminho 

verdadeiro é este é o caminho verdadeiro de todos, o caminho 

de retorno de todos ao seu Mundo de Origem. 

Então, quem não sabe hoje, sabe amanhã. Quem não 

conhece hoje conhece amanhã, hoje quem não quer, quererá 
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amanhã, quem não quer saber hoje vai querer saber amanhã. 

Tudo é assim. E assim, está aí a vida do encanto, do elétrico e 

magnético. A vida do desencanto que é a vida Racional. 

 

Então, por estar aí, em suas mãos, a definição do porquê 

do mundo e do porquê de todos, é que entra agora o mundo na 

sua última fase de existência, a Fase Racional. A fase de todos 

de retorno ao seu lugar de origem, todos de volta pelo 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos de 

volta ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Está o mundo na sua última fase de existência, a Fase 

Racional, a fase da Racionalização, a Fase Racional, por 

conhecerem o seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Portanto, está aí o fim desse mundo, o fim de todos e o 

fim de tudo. A última fase da existência desse mundo, a Fase 

Racional. A Fase da Racionalização de todos. Racionalização, 

por voltarem ao seu Mundo de Origem, para serem aquilo que 

eram, Racionais puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. 

 

Então, todos felicíssimos todos com o maior tesouro de 

si mesmo em mãos, o maior brilhante do mundo, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Imunizar quer dizer: unir-se 

aos puros, ser puro, voltar ao seu lugar de origem de 

Racionais, puros, limpos e perfeitos. Está aí, esclarecido o que 

é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Munidos e integrados no seu verdadeiro natural, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Então, entra agora, o mundo na fase mais brilhante de 

toda sua existência, a Fase Racional, na sua fase verdadeira, 

na sua fase final, o término do sofrimento para sempre. Todos 

de volta ao seu Mundo de Origem, por meio da 
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Então está o mundo na sua 

última fase de existência, voltando a tudo aquilo que era, 

tornando-se em tudo aquilo que era. 

 

Assim, todos salvos eternamente pelo conhecimento 

brilhante da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos imunizados 

pela persistência na leitura ou para se imunizar o mais rápido 

possível. A leitura constante traz o desenvolvimento Racional, 

e daí, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Assim vejam, a maior luz universal, a Luz Racional, a 

luz do animal Racional, a verdadeira luz. E o animal Racional 

de volta ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Vivendo aí como animal, sem nada conhecer, sem coisa 

alguma conhecer do seu verdadeiro natural, sem coisa alguma 

conhecer da sua verdadeira origem, e hoje, em suas mãos, o 

conhecimento do verdadeiro natural, da verdadeira origem, da 

volta de todos ao seu Mundo de Origem. Chega de sofrer. O 

elétrico e magnético não fazem graça para ninguém rir. Iludiu 

e traiu a todos. 

 

Enfim, está aí, o belo, o bom e o tudo que todos há muito 

pensavam, mas não sabiam onde existir. E hoje, aí, em mãos 

de todos o que todos procuravam, o bem de si mesmo, a 

salvação de si mesmo, a salvação de todos. 

 

Hoje, em mãos de todos, tão simplesmente, numa 

linguagem ao alcance de todos. 

 

Assim, entrou o mundo na sua fase final, a Fase 

Racional, a fase mais feliz de todas, a Fase Racional, a fase do 

equilíbrio de todos, do bem de todos, da felicidade eterna de 

todos, a fase mais brilhante do animal Racional. 
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Assim é que ao animal Racional, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, são prolongados os anos de 

vida. 

 

Saudade do encanto ninguém leva, saudades porque, no 

elétrico e magnético é sofrimento sempre, até a morte. 

 

Ninguém leva saudades desse passeio que foram fazer. 

 

Que passeio! que quebra-cabeça!, Que passeio 

angustioso, doloroso; que passeio infernal. 

 

Hoje sabendo o porquê de tudo isso, a dizer: é verdade! 

Isso não podia continuar assim, isso tinha que ter um fim, 

porque, no mundo só se vê sofrimento. 

 

Não podia continuar assim. Tinha que ter um fim; e, até 

que chegou o fim, graças ao conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. demorou mais chegou. 

 

Estavam vivendo aí perdidos e desconhecidos dessa 

finalidade de assim ser. Ninguém suporta tudo isso, ninguém 

está satisfeito de viver assim, de ter um "modus vivendi" tão 

trágico, sem saber por que. 

 

Têm uma vida de encabulados, com tanta sabedoria e 

nada sabem do porquê estarem perdidos aí no elétrico e 

magnético. 

 

Então, se não sabem nada, se não sabem o porquê estão 

aí, perdidos, como podem dizer que sabem muito ou que 

sabem alguma coisa? 

 

Não sabem nada. O principal desconhecem. De onde 

vem? Para aonde vai? Ninguém sabe responder. 
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Por que foram parar aí nesse mundo? Ninguém sabe 

responder. Por que vivem aí perdidos? Ninguém sabe 

responder. 

 

Que sabem afinal? Falar iguais a papagaios? Falar 

iguais a arara? Que não sabem o que dizem! Vão vivendo 

assim até que chegue o dia em possam saber do porquê disso 

tudo ser assim dessa maneira. 

 

Assim, vivendo às tontas, vivendo às cegas, vivendo 

todos debaixo de uma luta tremenda, debaixo de uma guerra 

consigo mesmo, para vencer as jornadas e as caminhadas, sem 

saber se estão vencendo ou não. Vencendo o que? Se são 

vencidos pelo sofrimento e pela morte. Então o que estavam 

vencendo? Vivendo de ilusões ou iludidos, adorando as 

fantasias. Estão vivendo aí o que a ilusão burrificou de uma 

tal maneira que fazem da inconsciência a realidade. 

 

Fizeram das ilusões a realidade, tendo a ilusão como se 

fosse uma coisa real. Tendo a fantasia como uma coisa real. 

 

Estão aí, perdendo tempo com esse monturo de asneiras, 

ficando iludidos com esse tudo, um tudo aparente, acabando 

tudo em nada, começa do nada e acaba em nada. 

 

Estão aí vivendo uma vida de sonhos, sonhando de olhos 

abertos, sem saber o porquê. De repente, findam-se os sonhos, 

vem a morte e acaba tudo. 

 

Então, que é que estão fazendo aí? 

 

Estão aí, talvez, cumprindo alguma penitência, mas uma 

penitência amargurada, por ser a vida de sofrimentos, uma 

penitência nada vale, pois a vida é tão curta. Depressa passam 

as horas e os dias; se fosse mais longa ninguém agüentaria. 
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Assim, hoje, chegando o alento, o remédio e o bálsamo 

em mãos de todos: O conhecimento verdadeiro da origem de 

todos. 

 

Maior alegria e contentamento de todos não pode existir. 

Saberem de onde vieram, como vieram, porque vieram, para 

aonde vão, como vão e porque vão. Saberem o princípio desse 

mundo, como foi, porque foi. O fim desse mundo, como é e 

porque é. 

 

Saberem o fim dessas aparências todas, dessa vida de 

aparências, dessa vida que surgiu do nada e se tornou em um 

tudo aparente, para terminar em nada, acabar em nada. 

 

Hoje, sabendo e conhecendo o porquê desse nada. O 

porquê chegaram a esse ponto, que foi por livre arbítrio e que 

até hoje continua. 

 

Não pode hoje haver mais tristeza, a tristeza que havia 

quando estavam aí perdidos e que não sabiam dar solução dos 

"porquês" de tudo. 

 

Assim, tinham razão de viverem tristes, desgostosos e 

desesperados, por não terem, repito, a definição certa do seu 

verdadeiro ser e de todos os seres. 

 

Hoje, aí, está a IMUNIZAÇÃO RACIONAL em todos, 

para maior alegria e satisfação de todos, para maior felicidade 

de todos, para o bem de todos e a salvação de todos. A 

riqueza maior do mundo em mãos de todos. 

 

Tudo é assim, tudo tem o seu dia, o seu tempo e a sua 

época. Chegou o dia, chegou o tempo e chegou a época de 

terem toda a situação revelada e o porquê dessa situação 

angustiosa. 



67 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

E assim com essa riqueza em mãos, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, a maior do mundo. Uma vez imunizados estão 

completos de todo o conhecimento do encanto e do 

desencanto, bem assim, a definição do seu lugar de origem, 

verdadeira. 

 

Sim, porque sabem e conhecem de onde vieram e para 

aonde vão, o porquê viviam aí nesse mundo encantado, sem 

saber porque, nessa vida de amarguras sem saber porque, 

nessa vida de indecisões sem saber porque, nessa vida de 

experiências em experiências sem saber porque e nessa vida 

sem garantias. 

 

Por tudo isso, todos vivendo com medo, com medo 

disso, medo daquilo, afinal com medo de tudo. Tudo isso por 

não saberem porque aí estavam vivendo. Tinham mesmo de 

viver com medo. 

 

Medo de serem comidos por um câncer em vida, de 

ficarem cegos, de ficarem aleijados, paralíticos, medo de 

perderem a razão, de morrerem tragicamente, medo de 

terremoto, de um tufão, e um furacão, de uma tempestade, de 

uma faísca, de serem vítimas de uma cilada, de uma 

emboscada, de uma falsidade. Enfim, todos com medo por 

não saberem porque nesse mundo, estavam vivendo. 

 

Tinham mesmo que viver com medo; fingindo coragem 

por fora e medo por dentro. Enfim, com essa vida angustiosa 

assim desse jeito. Angustiados por ignorarem o porquê de sua 

existência aí nessa Terra, nesse mundo. 

 

E assim, sempre em experiências, experimentando tudo 

para ver se dava certo ou não. E nunca coisa alguma dando 

certo; porque, em uma deformação nada poderia dar certo. 

Daria certo se conhecessem, como estão conhecendo agora o 
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seu verdadeiro natural. Então sim: o certo e o deformado, o 

imperfeito e o perfeito, toda essa confusão entre os confusos 

se acabaram passando ao absolutamente certo, com o 

conhecimento de seu verdadeiro natural. 

 
O certo é eterno, não se acaba, não morre, está no seu 

lugar verdadeiro, por isso não se acaba. 

 

Então, esse é o certo aparente e o certo traiçoeiro, o certo 

de mentira. Certo hoje, amanhã, não. Certo hoje, agora, já 

amanhã não. Então, não existe nada certo. Aparentemente 

parece que estão certos assim. Mas, ninguém se conforma 

com esse certo assim porque ninguém se conforma com o 

sofrimento, nem muito menos com a morte. 

 

Portanto, esse é o certo aparente, o certo de mentira, o 

certo traiçoeiro, pois que, ninguém conhecia o verdadeiro 

certo, por não conhecer sua verdadeira origem, o seu 

verdadeiro natural. Assim não poderiam conhecer o 

verdadeiro certo. 

 

Hoje estão conhecendo o verdadeiro certo. Todos estão 

conhecendo o porquê assim são. Hoje estão conhecendo o 

porquê assim ficaram desse jeito, inconscientes, com essa 

vida de inconscientes. Por serem inconscientes em tudo, é que 

tudo se acaba. Então, por não ser o verdadeiro certo, é que 

tudo se acaba. 

 

O certo, verdadeiro, não se acaba. O certo, verdadeiro é 

eterno; por isso, vinham a vida toda a procura do certo e 

sempre por encontrá-lo. 

 

Nunca encontravam-no, nem poderiam encontrá-lo aí 

nessa lama; aí na matéria, aí no mal. Nunca poderiam 

encontrar. Daí tudo deformado, todos inconscientes* tudo 
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num desequilíbrio infernal. Hoje é uma coisa amanhã é outra. 

Hoje estão de um jeito, amanhã estão de outro. Hoje está bem 

assim ou assado, amanhã já muda. Já não está, já não serve. 

Vivem essa vida de inconscientes, falando em certo e 

procurando o certo, falando em direito e procurando o direito; 

como se na lama, na matéria, existisse tudo isso ou como se 

fosse uma coisa direita. 

 

A procura do direito e falando no direito. Hoje está 

direito assim, amanhã já não está. 

 

Hoje assim está direito, amanhã já o direito é outro, já o 

nada é outro, já a forma é outra. Direito inconscientemente. 

Falam em direito como coisa que conhecessem o direito. Se 

tudo fosse direito nada se acabaria, tudo seria eterno. Por ser 

um direito aparente é que tudo se acaba. Por ser um direito de 

mentira é que tudo se acaba. Os direitos deformados se 

acabam, são direitos aparentes. 

 

A vida de aparências, a vida de certo de aparências. 

Certo, direito; certo e direito esses, com os quais ninguém está 

satisfeito, pois todos sempre em sofrimentos, sofrendo sempre 

por nada ser direito. Surgiram do nada, formaram-se em um 

tudo aparente, voltando-se ao nada. 

 

Então, os direitos que criaram dentro desse nada é um 

direito que acaba em nada; é um direito que nunca está certo. 

Vivendo sempre a procura do direito e do certo e sempre por 

encontrá-los, pois vivem a vida de inconscientes. 

 

O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz: 

hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Hoje faz uma coisa, 

amanhã desfaz, é por isso, que estão sempre em modificações 

e renovações, em mudanças de costumes e modos e de tudo 

enfim. 
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Esta é a forma do encantado, por serem inconscientes, 

todos desconchavados, por isso, entendem-se muito bem hoje, 

amanhã já estão desentendidos. Por verem a inconsciência e o 

desequilíbrio de todos, tornando-os numa vida insuportável 

entre si e descompreendida, costumam dizer: "Não posso 

compreender esta vida. Esta vida não há quem a 

compreenda." 

 

E assim pensando, muitas vezes a pessoa tem desgosto 

de viver. Vive porque tem vida, mas não que tenha gosto de 

viver, porque o desequilíbrio de tudo e de todos é tão grande, 

principiando pela própria vida, que a pessoa perde, as vezes 

pelas desilusões, pelas decepções, o gosto e o prazer de viver. 

 

As contradições são tantas que a pessoa se encontra 

desamparada de tudo, sem ter com quem contar, sem ter onde 

se agarrar, sem ter a quem pedir. O implorar não adianta. Se o 

implorar valesse, todos estariam válidos, todos seriam 

socorridos e não havia sofrimentos. 

 

Então, a pessoa perdida em cima dessa terra, nascendo 

aí, sem saber porque, vivendo perdidos sem ter com quem 

contar, sem ter onde se agarrar, sendo vítima dos 

padecimentos, dos aborrecimentos, das amarguras, das horas 

amargas, das horas insuportáveis de resistir, a pessoa num 

desabafo diz: Este mundo é contra os seus próprios habitantes 

e estes são uns contras os outros. 

 

Não têm com quem contar, onde se agarrar, nem a quem 

pedir, porque contra as íeis naturais não há remédio, o 

remédio é sofrer as conseqüências das brutalidades da 

natureza. 

 

Daí ficar a pessoa desiludida de tudo, desanimada, 

angustiada e pensando: "Não sei porque nascemos aqui nesta 
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Terra, existindo aqui este mistério que ninguém descobriu. 

Não sei para quê e porque viemos parar aqui em cima desta 

terra. Ninguém nunca descobriu esses mistérios. Isto é um 

enigma. Uma coisa misteriosa que ninguém soube do porquê 

dela. 
 

O sofrimento de todos cada vez se multiplica mais e não 

há quem o embargue. Então, o que viemos fazer aqui em cima 

desta terra?"Sofrer até não resistir mais? a título de que este 

sofrimento? e por que este sofrimento?, sofrendo o justo pelo 

pecador.Se é bom sofre. Se é ruim sofre. Se é bom morre. Se 

é ruim morre. Então, o que adianta viver aqui em cima desta 

terra? Viver assim, horrivelmente, sem ter com quem contar, 

nem a quem pedir?. 

Ser vítima de tudo quanto é de ruim das catástrofes, dos 

desastres, das doenças, enfim, tudo de ruim é contra nós que 

estamos aqui vivendo. 

 

Que adianta viver num mundo deste? Estamos alegres 

hoje, amanhã tristes. Satisfeitos hoje, insatisfeitos amanhã. 

Sossegados hoje, desassossegados amanhã. Um desequilíbrio 

total que predomina nos seres humanos e nós não sabemos o 

porquê disso". 
 

O mistério dessa vida de assim ser, ninguém nunca 

revelou, porque se soubessem o porquê dela ser assim, é claro 

que arranjariam o remédio para pôr termo a essa vida 

calamitosa. Portanto, por não conhecerem a razão de tudo 

isso, nunca arranjaram o remédio para solução do sofrimento 

do mundo, para solução desse sofrimento de todos. 
 

Por ninguém saber o porquê ficaram assim, 

horrivelmente desse jeito, a ponto de tudo sofrer e tanto sofrer 

que chega a pessoa ao ponto de pedir a morte. Preferir morrer 

a viver desse jeito. E outros pondo termo a vida. 
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Não resistindo viver assim dessa maneira, por não 

saberem e nem conhecerem o porquê assim viviam e vivem, 

por desconhecerem a sua verdadeira origem, e o seu 

verdadeiro natural. 

 

Se conhecessem o seu verdadeiro natural, como estão 

conhecendo agora, a sua verdadeira origem, já tinham 

eliminado todo esse estado de coisas. 

 

Agora, está aí o remédio para curar todo esse caos de 

misérias, para curar todos esses sofrimentos, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o verdadeiro remédio. Então, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL é a maior riqueza do mundo, 

porque está na IMUNIZAÇÃO RACIONAL a cura de todos 

esses males. Está na IMUNIZAÇÃO RACIONAL a salvação 

de todos. 

Está aí, o remédio para a solução dessa angústia milenar, 

desse estado de angústia para o qual nunca houve remédio que 

o solucionasse. 

 

Agora sim, está aí o remédio, que é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, por saber o porquê desse encanto, o porquê 

desse mundo e o porquê de todos assim serem. O porquê o 

mundo assim é, de onde todos vieram, como vieram, porque 

vieram e para onde todos vão, como vão e porque vão, o 

princípio e o fim desse inferno, desse mundo, dessa vida 

infernal, dessa vida de mortal, que morriam sem saber porque, 

que nasciam sem saber porque, que sofriam sem saber porque, 

conservando todos esses mistérios, sem saber porque, e hoje, 

o grande bálsamo maravilhoso, a maior riqueza de todos em 

mãos de todos, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Onde estão, vão saber. Porque são animais Racionais e o 

porquê do animal irracional, de onde é o animal Racional e de 

onde é o animal irracional, tudo isso vão saber. 
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Não conheciam a base de origem desse encanto que é 

esse mundo, a base de origem do verdadeiro natural, de onde 

vieram, porque vieram, para aonde e como vão. E, hoje, todo 

esse rico histórico, todas estas ricas revelações do porquê 

desse encanto pavoroso. Encanto pavoroso sim, por ser o 

sofrimento o maior brilhante aí do encanto, dos seres 

humanos encantados, devido às monstruosidades da natureza. 

 

Natureza monstruosa. Por ser uma natureza monstruosa 

é que estão aí sendo vítimas dos sofrimentos, dos 

padecimentos e dos queixumes a vida inteira. 

 

Então costumam dizer: "a vida é de sofrimentos e nada 

mais".Sofre o bom, sofre o ruim, paga o justo pelo pecador. 

Ninguém nunca soube nos descrever para nos tirar dessa 

agonia. E hoje, todo este lindo histórico, descrição do porquê 

dessa situação degradante da humanidade e do mundo A 

REDENTORA IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Hoje estamos libertos por sabermos de onde viemos, 

porque viemos, para aonde vamos e porque vamos. Vamos 

para o nosso verdadeiro lugar de Racionais puros, limpos e 

perfeitos, visto estarmos com a redenção nas mãos, a 

rendentora IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que nos veio revelar 

a origem desse mundo, sua criação e geração. 

 

“Consideramo-nos salvos eternamente pela nossa 

verdadeira luz, a Luz Racional do nosso Mundo de Origem 

dizendo o que é a vida aqui no nosso mundo, pelo 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.” 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é a brilhante redentora e 

salvadora dos animais Racionais, dando-lhes o conhecimento 

completo de sua origem e do seu princípio, o conhecimento 

completo do seu fim e o porquê do fim de uma vida aparente, 
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para entrar ou regressar para a vida verdadeira, a vida eterna, 

junto dos eternos da PLANÍCIE RACIONAL, o seu Mundo 

de Origem, de onde vieram por livre e espontânea vontade, 

pelo livre arbítrio que até hoje todos têm. 

 
Hoje, está o regresso, todos sendo iluminados pela luz 

verdadeira do seu Mundo de Origem, a Luz Racional. 

 

Sabiam que eram animais Racionais, mas desconheciam 

a sua origem, desconheciam o seu mundo e estavam aí num 

mundo que não lhes pertence, o mundo dos irracionais. 

 

Então, essa mistura e essa igualdade de Racionais e 

irracionais, lhes faziam ficar em dúvidas; se era esse o seu 

verdadeiro mundo. Essa dúvida sempre pairou num ponto de 

interrogação. O porquê disso, dessa mistura; a dizerem o 

seguinte: "Se nós somos animais Racionais por que não 

somos de um mundo diferente deste? Este deve ser o mundo 

dos animais irracionais. E por que sendo animais Racionais 

estamos aqui misturados com os animais irracionais no seu 

mesmo mundo?" 

 

"Esta sempre foi uma pergunta que ninguém nunca 

soube responder. Não sabemos de onde somos nem porque da 

nossa diferença dos irracionais. De forma que estamos 

vivendo no mesmo mundo e somos diferentes. O nosso 

mundo tem de ser outro." 

 

Algum dia tinha que chegar esse conhecimento aí na 

Terra. Até que enfim chegou e está aí o outro mundo que é a 

PLANÍCIE RACIONAL, que é o mundo dos animais 

Racionais. Eram Racionais puros, limpos e perfeitos que se 

deformaram em animais Racionais. Os animais Racionais são 

do outro mundo, da PLANÍCIE RACIONAL, o mundo que 

deu conseqüência a esse dos irracionais. 
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Então, está aí o porquê ficaram misturados irracionais 

com Racionais. Não podia, de jeito nenhum. A forma de um é 

uma e a forma de outro é outra. O mundo de um, é um, e o 

mundo de outro, é outro. 

 

Os animais Racionais a origem é Racional, é da 

PLANÍCIE RACIONAL, o seu Mundo de Origem. E a dos 

irracionais, a sua origem é daqui, do encanto, do elétrico e 

magnético, e por ser do elétrico e magnético, não têm 

raciocínio, têm sim, entendimento, mas muito vago, 

entendimento muito vago das coisas. O animal que tem 

raciocínio é o Racional, é do Mundo Racional, é da 

PLANÍCIE RACIONAL, cá em cima: o mundo que deu 

origem ou conseqüência ao mundo deformado que aí está. 

Portanto, está aí a diferença e o porquê dessa mistura o 

animal Racional junto do animal irracional. 

 

E assim, a redentora, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

colocando todos em seus devidos lugares, os do mundo de 

cima voltam ao seu lugar de origem e os do mundo de baixo 

se extinguem aí mesmo, transformam-se no seu verdadeiro 

estado natural que é pertencente da resina deformada. 

 

Então voltam todos a ser resina e da resina vão se 

transformando ao seu verdadeiro estado natural. Tudo vai se 

transformando para seu estado natural, mui naturalmente. 

É a transformação dessa deformação para o seu estado de 
verdadeiro natural. 

 

Então, o animal Racional está de parabéns com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer: unir-se aos 

puros do seu lugar de origem, unir-se aos eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL, unir-se à eternidade, unir-se aos 
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habitantes da PLANÍCIE RACIONAL, de onde saíram e para 

aonde retornarão por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Quer dizer: a união de todos no seu lugar de origem, unir-se 

aos puros, aos habitantes puros, limpos e perfeitos, na 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, vejam como o desencanto e como o encanto 

pareciam duros como pedra. Mas, pelos esclarecimentos 

brilhantes e por uma boa e lúcida interpretação chegarão 

todos à mesma compreensão, pela significante e humilde 

linguagem do povo para o povo. Por o conhecimento ser para 

o povo e para todos, tem de ser numa linguagem mais 

acessível, mais fácil de interpretação e compreensão, a fim de 

que todos interpretem perfeitamente o conhecimento de seu 

ser e de todos os seres. Como é e porque é, como foi e porque 

foi, tudo enfim nos modos mais práticos possíveis para 

facilitar a todos entenderem perfeitamente e unirem-se 

fraternalmente à IMUNIZAÇÃO RACIONAL para 

adquirirem a sua verdadeira luz, a Luz Racional e vê-la 

brilhar em sua frente. 

 

Ver uma personalidade da eternidade, dentro da luz, que 

brilhas em sua frente. E, essa entidade fazer conferências com 

a pessoa, dialogar com ela para o seu verdadeiro equilíbrio 

Racional. 

 

Então, é preciso que a pessoa tenha persistência na 

leitura dos livros, para ficar convicto do conhecimento 

verdadeiro de sua salvação. Depois de convicto, então, a Luz 

Racional aparecendo diante da pessoa dizendo: és um 

iluminado Racionalmente.'' Prossiga persistentemente na 

leitura, para que tenha entendido com a personalidade da 

PLANÍCIE RACIONAL que vem, dentro da luz, comunicar- 

se com a pessoa dentro de seu lar ou em outro lugar qualquer. 

Não tem lugar para essa comunicação; todo lugar é lugar. 
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Então, a pessoa, pela Vidência Racional, adquirida pelo 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, vê a sua 

verdadeira luz, luz do Mundo de Origem, Luz Racional. E dai 

será iluminado Racionalmente para o resto da vida. Salvo 

eternamente pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 
Imunizar quer dizer: unirem-se todos ao seu Mundo de 

Origem, aos eternos da PLANÍCIE RACIONAL, aos 

Racionais puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, como já 

sabem muito bem, mas, para muitos, é preciso repetir assim, 

porém, para outros, está repetido até demais. Todavia, nem 

todos são iguais. Está aí o mundo entrando no verdadeiro 

equilíbrio, cessando o sofrimento do corpo e da vida por 

estarem equilibrados Racionalmente, ao receber todas as 

orientações precisas do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, para o equilíbrio de todos aí nessa vida 

material, até a extinção natural de todos. E assim, vai o 

mundo, agora, entrar na sua fase verdadeira, a Fase Racional, 

por todos serem orientados pelo seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, a fase do equilíbrio de todos. 

 
Uma vez todos equilibrados pelas orientações vinda do 

seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, cessa o 

sofrimento de todos no mundo, tanto da parte elétrica como 

da parte magnética. Então, cessa o sofrimento da vida e do 

corpo, pela redentora IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 
Imunizar é unir-se aos puros e chegar junto dos puros ao 

terminar a vida da matéria. Então, entra c mundo agora na sua 

verdadeira fase, na sua verdadeira linha, na sua verdadeira 

reta, na sua verdadeira meta. A vida Racional, a meta 

Racional. Daí, o equilíbrio de todos, o bem de todos e a 

felicidade de todos. Aí todos se entendendo porquê todos 

estão recebendo as orientações do seu mundo de erigem A 

PLANÍCIE RACIONAL. 
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ENTRA O MUNDO NA SUA ÚLTIMA FASE 

A FASE RACIONAL 

 

 

 

Cessam essas orientações oscilantes, inconscientes, do 

Elétrico e Magnético, do fluído elétrico e do fluído 

magnético. Cessa essa influência venenosa sobre o corpo da 

pessoa, porque são esses dois fluídos que trazem todo o 

desequilíbrio do ser humano, causando todos os 

padecimentos. 

 

Então, uma vez ficando, sendo, orientados pelo seu 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o elétrico e 

magnético se afasta do corpo, nascendo em todos o equilíbrio 

Racional. O bem em multiplicação sempre, porque tudo vai 

Racionalmente. Todos vivendo Racionalmente. Entra o 

mundo agora na fase mais brilhante de toda a sua existência, a 

Fase Racional. 

 

Todos sendo orientados pelo seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, e aí nascendo o equilíbrio de todos. 

 

Então todos se entendendo, se compreendendo, tudo de 

bom se multiplicando, sendo afastados os fluídos monstros do 

elétrico e magnético, o causador de todas as monstruosidades, 

fazendo o ser humano ser um animal feroz, uma fera bravia. 

O ser humano não é de origem das feras e sim de origem 

Racional, de origem pura, limpa e perfeita, de origem boa. O 

ser humano é bom, porque é de origem boa, mas o que fazia o 

ser humano ser ruim, ser uma fera, ser um monstro, era estar 
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aí ligado ao fluído Elétrico e Magnético, os dois fluídos que 

governam os seres irracionais. E governando o animal 

Racional, o animal Racional tinha que ficar idêntico ao 

irracional, ser fera também. 

 

Então esses dois fluídos fizeram do ser humano um 

joguete. O ser humano é bom, é de origem boa, limpa e 

perfeita, de origem Racional, por isso são animais Racionais, 

se tornaram assim por se deformarem, 

 

O ser humano é bom, é de origem pura, então vai entrar 

agora na sua Fase Racional. Serão afastados fluídos do 

monstro Elétrico e Magnético do corpo do ser humano. 

 

O mundo, agora, nessa Fase Racional, vai receber todas 

as orientações do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. Então vêm as orientações para todos, para o 

equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de 

todos, acabando todas as monstruosidades, afastando todos os 

males da vida do ser humano, os males do corpo e os males da 

vida proporcionados pelo monstro, o fluído monstro do fogo, 

o elétrico e magnético. 

 

O fluído mau, o fluído magnético que fazia com que o 

ser humano fosse um monstro, fazendo do ser humano um 

joguete desses dois fluídos, destruidores do ser humano, o 

elétrico e magnético. 

 

Então, todos agora recebendo todas as orientações 

precisas para o equilíbrio de todos, do seu verdadeiro Mundo 

de Origem de animal Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então aí a verdadeira felicidade de todos, tudo se 

multiplicando de bem para melhor, cessando os males da vida 

e os males do corpo, por serem afastados os fluidos do fogo 
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os fluídos do monstro elétrico e magnético, que faziam do ser 

humano um joguete dessas duas correntes, inconscientes, 

causadoras de todos o desequilíbrio do ser humano. 
 

Assim, a redentora, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

imperando junto a todos, e todos Racionalmente vivendo, por 

serem orientados Racionalmente. 
 

Chegando a verdadeira conclusão de um por todos e 

todos por um, e este um, é o seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL este é que é o mundo verdadeiro. E 

as orientações virão para todos, do seu Mundo de Origem. 
 

Está aí um por todos e todos por um, todos recebendo as 

orientações daqui da PLANÍCIE RACIONAL, pois todos são 

animais Racionais. E o mundo do animal Racional, è a 

PLANÍCIE RACIONAL, o seu Mundo de Origem. 
 

Então, vão ficar "um por todos e todos por um", por ser o 

ser humano de origem da PLANÍCIE RACIONAL. E assim 

está aí a maior felicidade, de todos, a maior riqueza de todos, 

a felicidade que nunca foi encontrada; está aí em vossas mãos 

o maior brilhante do mundo, o maior tesouro do mundo, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Está aí a conclusão de "todos 

por um e um por todos" e que é este "um" o verdadeiro 

mundo de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
 

E assim é a Luz Racional. A luz verdadeira dos animais 

Racionais está na Terra. Está aí junto de todos, porque este 

conhecimento é feito pela Luz Racional, pela orientação da 

Luz Racional. 
 

A Luz Racional está na Terra. Pegou um livro deste, 

sente a Luz Racional, a luz do seu Mundo de Origem, do seu 

verdadeiro mundo, um livro deste representa a Luz Racional, 

pegou num livro deste, sente a Luz Racional. 
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Então a Luz Racional está na Terra, juntinho de todos. 

Unida com todos. Para vê-la é somente conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, têm que ler, ser persistente na 

leitura, ler e reler sempre, para não esquecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Porque esquecendo nada 

adiantou, é preciso ler e reler sempre. 

 

Persistente, constante, depois que souber o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a luz lhe aparece. A luz já está 

em suas mãos, é o livro. Mas só lhe aparece se conhecer o que 

é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

É a mesma coisa, uma insignificante comparação, depois 

de conhecer o que é medicina é que ganha o diploma; a Luz 

Racional é o diploma dos que conhecem o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Então, para adquirir a luz, é 

preciso conhecer, e para conhecer é preciso ser persistente na 

leitura. Para ser diplomado depois que conhecer a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pela luz verdadeira do seu 

Mundo de Origem, então aí será considerado um iluminado, 

Racionalmente, para o resto da vida. 

 

Mas continuando com a persistência na leitura, para ficar 

amadurecido dentro do conhecimento e saber expor, 

esclarecer para si e para os demais o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Então está aí a Luz Racional na Terra, em mãos de 

todos, que é este livro, este livro representa a Luz Racional, é 

a Luz Racional, então, a Luz Racional está na Terra, para vê- 

la aparecer diante de si, leia com persistência, para saber o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Para conhecer o seu 

verdadeiro natural, para saber o porquê do mundo ser assim, o 

porquê de todos assim serem e o porquê de tudo. O princípio 

e o fim desse engasgado encanto, estavam todos aí 
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engasgados, não sabiam dar a definição dessa vida, dar 

definição desse mundo, todos engasgados, como num beco 

sem saída. 

 

Entraram aí nesse beco sem saída; quer dizer, nasceram 

aí nesse mundo, e ficaram procurando a entrada e a saída, a 

até hoje nunca encontraram a entrada e muito menos a saída, a 

não ser agora, com o conhecimento da origem dessa 

formação. Essa formação microbiana essa vida insignificante 

que fazia com que todos vivessem com medo da morte a todo 

instante, por não ter garantias nem saber como garantir-se, 

sem ter onde se agarrar, aonde se segurar, vivendo igualmente 

a um náufrago, que morre, se extermina, por não ter com 

quem contar por não ter com que se agarrar. 

 

Não tem com quem contar, não tem aonde se segurar, 

porque o implorar não adianta, implorar para que, para quem, 

e lá vai o naufrago submergindo. 

 

E, assim todos no mundo como um naufrago que não 

tem com quem contar, não tinha com quem se agarrar, e nem 

a quem pedir. E o mundo chegou numa rasura tal de 

desequilíbrio, que é como estão vendo, salve-se quem puder; 

se puder. Porquê não podiam se salvar, porque no encanto não 

tinha com quem se agarrar e nem com quem contar. 

 

Agora todos têm onde se agarrar e com quem contar: a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL; Com os habitantes da 

PLANÍCIE RACIONAL. Agora todos têm com quem contar 

e aonde se agarrar, para se valer e se salvar. Agora vejam, se 

não chegasse, neste momento, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, neste momento crítico da humanidade, o 

momento do desespero, o momento de inquietação, de 

desequilíbrio, de desentendimentos, de uns contra os outros, 

de tanta traição, quanto mais não seja traindo a si mesmos; 
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veja, se não chegasse agora, neste momento em que todos 

estão agonizando desse jeito, à IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

o que seria do mundo, o que seria dos seres? Iam explodir 

num inferno de fogo, porque estavam caminhando a passos 

largos para uma destruição total, pela multiplicação de tudo 

de pior para pior. 

 

Então, com essa multiplicação de pior para pior sempre, 

iam chegar num desentendimento tal, que todos, loucos 

varridos, incendiavam o mundo. Pois os engenhos diabólicos 

inventados são só para a destruição do seu semelhante. 

 

Se não chegasse agora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o 

que seria da humanidade, uma hecatombe daquelas sem 

precedentes. Então chega agora a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. No momento mais oportuno e exato para evitar 

a maior hecatombe do mundo que estava para vir; chega agora 

a IMUNIZAÇÃO RACIONAL para salvar todos da maior 

hecatombe do mundo, que estava a caminho. 

 

Então, a redentora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL em 

mãos de todos, salvando todos universalmente, mostrando o 

lugar de todos, unindo todos, nesse mundo calamitoso em que 

foram parar sem saber porque. E hoje sabendo o porquê 

assim ficaram e de onde vieram. Os primeiros passos que 

deram para fazerem essa viagem lá de cima até aí em baixo; o 

porquê dessa aventura fracassada; o porquê desse passeio 

desastroso, não sabiam no que isso ia dar. 
 

Enfim, está aí o porquê e os porquês de toda a descida, 

de todas as eternidades que passaram, e assim, vejam como a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL é o remédio salvador que todos 

no mundo estão precisando, estão necessitando para a cura de 

toda agonia do mundo; este grande remédio que aí está, o 

maior remédio, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o remédio 
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que todos procuram há muito, e agora em mãos de todos, 

porque todos procuram esse remédio. 

 

Mas ela nunca foi encontrada, porque a divina 

providência aí do encanto, é aparência, sempre tudo aparência 

só, e continuava a agonia de todos, o sofrimento sempre 

imperando, não era por tais caminhos que iriam encontrar a 

origem do mundo e a origem de todos. Então tudo isso não 

passou de sonhos de boa vontade, a procura de quem lhes 

mostrasse a sua origem, de quem lhes mostrasse de onde 

vieram para onde vão. Nunca encontraram isso, e Portanto, 

tocavam no realejo, uma música só, sofrimento e mais 

sofrimento, e sempre sofrimento, esse multiplicando sempre, 

o realejo era este só. 

 

Todos agonizando, todos sofrendo, um desespero 

infernal, e quanto mais imploravam o ideal, o ideal de todos 

era a amenização dos seus males, quanto mais imploravam 

mais males. De forma que isto tudo não passou de uma 

música bem feita e bem preparada, o realejo tocava uma 

música só: Sofrimento e mais sofrimento. 

 

E todos a procura de banir o sofrimento, e todos lutando 

para não sofrer, e sempre sofrendo, travando uma luta consigo 

mesmo, uma luta íntima, naquela esperança de dias melhores, 

e os dias melhores, sempre ficando na esperança, e a pança 

cheia de esperança. E a esperança, como sempre, a última que 

morre. E tudo não passando de um sonho, assim sempre foi a 

vida de todos. 

 

Sempre com muitíssimas esperanças e sempre sofrendo, 

sempre penando, vivendo de sonhos, de ilusões, e por ser a 

vida um sonho, de repente, sem esperar o, sonho se findou, 

morreu; e ficaram os sonhos aí, para outros ficarem sonhando 

com a vida de falsas realidades. E por a vida ser dessa 
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combustão falsa, por a vida ser falsa, são traídos por ela, e por 

isso perdem de repente, morrem sem querer morrer. Ninguém 

quer morrer, morre por que a vida é um sonho, e por ser 

sonho é falsa, está vivo de repente está morto. 

 

É uma vida falsa, não é a verdadeira, e sim a vida 

deformada; tinha mesmo que ser assim, sem garantia de 

espécie alguma, por estarem fora do vosso verdadeiro lugar, 

do seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E por isso tinham que ser assim, instáveis, irregulares, 

sempre insatisfeitos, sempre enjoando de tudo, hoje gosta 

amanhã não gosta, hoje quer amanhã não quer, hoje está bom 

amanhã está ruim, por serem irregulares, por não serem daí. 

 

Por não serem daí desse mundo em que vivem, viviam aí 

nesse inferno como numa casa de loucos, que ninguém se 

entende, estão se entendendo muito bem, de repente já 

desentendidos, nesse desequilíbrio infernal. 

 

Com essa vida pavorosa, brilha o mal com grande 

sucesso sempre, e por isso todos vítimas dele; das invejas, e 

do olho grande; daí surgindo os inimigos gratuitos; porque o 

bicho é assim mesmo, o bicho não regula, e por isso o bicho 

nunca está satisfeito com o que tem, quanto mais tem, mais 

quer. O bicho é insaciável. O bicho nunca está satisfeito, e 

assim vejam essa vida, se não fosse agora chegar a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, eu não sei aonde iam parar 

com tanto sofrimento, chegou agora o maior remédio do 

mundo, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL o equilíbrio de todos, 

para a cura de todos os males da vida e todos os males do 

corpo. Por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Então, todos com o comando de si mesmo em suas 

mãos, com a bússola redentora em suas mãos, com o 



86 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

equilíbrio de si mesmo em suas mãos, com o bem-estar de si 

mesmo em suas mãos, com a felicidade de si mesmo em suas 

mãos, com a maior riqueza do mundo em suas mãos, com a 

verdadeira salvação eterna em suas mãos, Portanto, o maior 

tesouro do mundo, a maior riqueza do mundo em suas mãos. 

 

Então tratem de cumprir com este dever, em benefício de 

si mesmo e de todos. Qual é o dever? Conhecer 

imediatamente o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Para se 

salvar, para seu equilíbrio, mas, para isso não perca tempo 

com futilidades nem vaidades, com passeios sem 

recompensas, passeios sem recompensas são passeios 

tipicamente levianos, que são admitidos por bobos que vivem 

atrás de bobagens, e a recompensa é sempre desagradável. 

 

O tempo que estão perdendo com essas asneiras, com 

essas bobagens, que nenhuma recompensa de bom traz, senão 

o contrário: ruim. Trate de pegar o livro, seu bobo, seu idiota, 

seu louco, trate de pegar no livro, chega de perder tempo, 

acha pouco o que já sofreu? Acha pouco o que tem sofrido? Ê 

contigo mesmo, seu idiota, que eu estou falando. 

 

Então deixa o conhecimento que vai ter salvar, o 

conhecimento de tua salvação, para andar perdendo tempo 

com bobagens, com asneiras, com futilidades, com 

leviandades? Como um louco, como um perdulário? Será que 

ainda quer sofrer mais? Trate de pegar no livro seu idiota, 

para que te salves o mais depressa possível. Então estarás 

procurando a tua salvação, o teu bem-estar, o equilíbrio de tua 

vida; tens tudo aí no livro para solução de tua vida, e deixas o 

livro de lado e vais vagar que nem um plebeu asqueroso. As 

fantasias, as vaidades, trazem o desequilíbrio desses traidores 

de si mesmo, que se deixam ser dominados pela lama. A 

matéria é lama, lama fantasiada, e o idiota está vendo que 

tudo isto não tem valor nenhum e na mesma hora esquece e 
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abraça o torto, dando valor a lama fantasiada, para sofrer as 

conseqüências. 

 

E assim trate de ler, que a vida chegou a um ponto de 

"salve-se quem puder" e para se salvar, só mesmo com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL traz o equilíbrio de todos, a Luz Racional 

iluminando todos, e todos sendo orientados pelo seu Mundo 

de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, e assim o equilíbrio 

permanece sobre o ser humano, sobre o animal Racional, 

libertando-o do mal, dessas ruínas todas do Elétrico e 

Magnético, e vivendo em paz e tranqüilo para o resto da vida. 
 

Mas é preciso persistência na leitura, ler e reler sempre, 

para não esquecer e ficar amadurecido, dentro do meio real 

Racional. Porque é do saber que todos precisam, para saber 

como deve viver, então este dever é em benefício de si 

mesmo, não pode de maneira alguma perder tempo. Para que 

perder tempo? Para alimentar o seu sofrimento? Para que 

perder tempo com futilidades? 
 

Já chega o tempo que perdeu, o tempo que foi perdido. 

Perder tempo para que?  Para sofrer mais ainda? Não está 

vendo que essa vida é de inconscientes? Devido à 

inconsciência estão ligados ao elétrico e magnético. Plena 

inconsciência, pela falta do conhecimento verdadeiro da 

origem do seu ser, do natural verdadeiro. Agora chega de 

perder tempo com asneiras, com bobagens aí dessa lama que 

não adianta coisa alguma. 

Os efeitos da inconsciência são o sofrimento e o 

desequilíbrio, agora não há razão mais de conservarem a 

inconsciência, porque está aí o meio real, em suas mãos, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que se livre das 

hecatombes, das agonias, dos sofrimentos, das perturbações, 

dos aborrecimentos, enfim, de tudo de ruim. 
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Está aí, em vossas mãos, como se livrar do mal, como se 

libertar do mal: a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Então para que vai perder tempo cem a lama? Chega! 

Acha pouco o que já sofreu e o que tem sofrido? 

 

Agora trate de banir o sofrimento do corpo e o 

sofrimento da vida com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, mas 

para isso é preciso a persistência na leitura, ler e reler. 

 

E assim tem sido a vida dos encantados, sempre em 

ruínas, porque não conheciam o desencanto. Hoje estão 

conhecendo o desencanto, para terminar todas as ruínas do 

animal Racional do ser humano. 

 

Então para que perder mais tempo com esta lama 

fantasiada de boa, sendo traidores de si mesmos, traidor sofre 

as conseqüências de sua traição, que é o sofrimento, que é o 

desequilíbrio, os tormentos de si mesmo. Quando não, acaba 

consigo mesmo, por ser traidor de si mesmo, dá valor aquilo 

que não tem, a lama a matéria, assim fazem os materialistas, 

mas está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL para curar esse 

grande mal e esses males todos. 

 

Um materialista é um destruidor de si mesmo, e 

conserva a destruição desse meio e de todos. 

 

Trata-se de materialista, inconscientemente vivendo, mas 

agora fica vivendo conscientemente, porque está aí a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o verdadeiro conhecimento de 

equilíbrio do animal Racional. 

 

O animal Racional desconhecia o porquê era animal 

Racional, mas agora está conhecendo o porquê que era animal 

Racional. 
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Animal Racional por pertencer ao Mundo Racional, a 

PLANÍCIE RACIONAL, não devem mais perder tempo com 

a lama, com as futilidades, com as fantasias, com a lama 

fantasiada. 
 

Qual é a beleza que ganhou a lama fantasiada? 

Nenhuma! Somente na cabeça de um inconsciente, de um 

traidor de si mesmo, que sofre as conseqüências, que é 

derrotado pelo sofrimento. 
 

Hoje, com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL em mãos, não 

podem mais deixar o certo, deixar de se guiar pelo certo para 

se guiar pelo errado, não podem deixar mais de se guiar pelo 

bem, para ser guiado pelo mal. 
 

Então tratem de ler, para reaver o tempo perdido, o 

tempo de inconscientes. Porque está aí o equilíbrio de todos, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Todos agora respirando o ar 

Racional, o ar do verdadeiro natural, o ar do Mundo de 

Origem de todos, a PLANÍCIE RACIONAL todos respirando 

o verdadeiro ar, o ar Racional, por estar a Luz Racional aí na 

Terra. Então todos respirando o ar do seu Mundo de Origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo dos animais Racionais. 
 

E assim, respirando o verdadeiro ar do natural de todos, 

da origem de todos da PLANÍCIE RACIONAL, o ar do outro 

mundo, que entra aí dentro do encanto para desencantar os 

animais irracionais. Para mostrar o seu Mundo de Origem. De 

onde vieram, como vieram, passando por todas essas 

eternidades. 
 

Vinte e uma eternidades de sofrimento, de angústias, de 

dor, de aflição, de desequilíbrio, de desespero, enfim, uma 

vida monstruosa, porque se deformaram em animais 

Racionais. Aí se tornaram monstros, por perderem o seu 
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verdadeiro natural, ficaram desconhecidos da sua verdadeira 

origem, do seu verdadeiro natural. 

 

E assim o fluído Racional dentro do encanto, 

desencantando todos, mostrando a verdadeira fonte de todos, 

mostrando a verdadeira origem de todos, o porquê dessa 

deformação, a origem, o princípio, como se formou tudo, o 

porquê de tudo e o porquê de todos. 

 

E hoje todos sabendo, vendo e sentindo todas essas 

realidades, dizendo, quanto tempo perdido, quanto tempo de 

sofrimento, quanto tempo de padecimentos que não tinham 

fim, morrendo e nascendo; porque o corpo é fluídico, e o 

fluído é a causa do corpo em matéria fluídica elétrica e 

magnética. Uma vez aí deformados, sempre seriam, como 

sempre foram, os mesmos aí a nascer, devido a causa de 

serem assim como são, esse feito que é o corpo fluídico 

elétrico e magnético. Enquanto a causa, que é o fluído elétrico 

e magnético deformado dentro do calor, estiver aí, como 

sempre esteve, serão sempre os mesmos a nascer. 

 

Então quantas vezes já nasceram? Muitíssimas vezes, a 

causa está aí dentro desse calor, que é o corpo fluídico que 

deu origem a esse feito, que é o corpo elétrico e magnético. 

 

E assim, quantas vindas aqui já fizeram. Quantas 

vindas... Não tem conta! 

 

Porque o mundo é de longas eras e veteranos séculos, e 

assim, ficava a pessoa morrendo e nascendo, morrendo e 

nascendo, sem saber porque. Sem saber, porque tudo sempre 

se conservou no mistério; nunca conheceram a origem do seu 

ser, nunca conheceram o verdadeiro natural do seu ser, nunca 

souberam de onde vieram, nem para onde vão, sempre 

conservando esses mistérios todos, esses enigmas, e nessas 
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idas e voltas; porque o corpo fluídico sempre esteve e está aí 

deformado, aí dentro do calor, em matéria magnética, porque 

não há efeito sem causa, se existe esse efeito que é o corpo em 

matéria fluídica elétrica e magnética, é porque existe a causa, 

que é o corpo fluídico Elétrico e magnético, deformado nesse 

calor. 

Enquanto esse corpo estiver deformado aí dentro desse 

calor, serão sempre os mesmos aí a nascer. Não há efeito sem 

causa, mas uma vez que a pessoa conheça o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, fica sabendo que não nascerá 

mais aí porque a IMUNIZAÇÃO RACIONAL apanha esse 

corpo fluídico elétrico e magnético que é efeito do fluido 

elétrico e magnético e leva o corpo fluídico elétrico e 

magnético para o seu Mundo de Origem e PLANÍCIE 

RACIONAL e, daí, a pessoa não nascendo mais aí. 

Está aí fim do mundo como será e todo o porquê desse 

feito que é o corpo em matéria fluídica elétrica e magnética. O 

porquê desse feito e a causa. O que é o fluído elétrico e 

magnético? Dentro desse calor existe uma infinidade, todos 

diferentes um do outro, por serem deformados, por estarem 

todos deformados. Está aí, quantas vezes já nasceram aí em 

cima dessa terra e quanto já vieram minguando, pelo 

progresso da degeneração, devido as idas e voltas. 

Morreu, nasceu, morrer, nascer, vai e vem, vai e vem, o 

mesmo corpo sempre, mas sempre mais enfraquecido, porque 

tudo que se multiplica degenera, enfraquece, minguando 

sempre. 

E por isso, vejam as durações de outrora dos viventes e 

vejam as durações de agora. 

E assim quanto já sofreram, quanto já penaram, para 

chegarem a essa conclusão. 
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Hoje chegando ao conhecimento de todos, o porquê 

dessa deformação assim ser, o porquê de todos assim serem, 

para que todos tomem suas providências e procurem se 

imunizar o mais depressa possível para não nascerem aí nessa 

lama, para abolir de uma vez por todas o sofrimento de si 

mesmo. E então é preciso que a pessoa tenha persistência na 

leitura, para ficar amadurecida dentro do conhecimento e se 

imunizar, e não nascer mais aí, para sofrer a vida inteira. 

Está aí agora a salvação verdadeira de todos, que sempre 

foi falada e sempre procurada, e nunca encontrada, como 

nunca encontraram, a não ser tudo aparentemente, tudo no 

verdadeiro sonho, tudo imaginariamente, imaginando cada 

qual do seu jeito, imaginando que a salvação fosse assim, que 

a salvação fosse assado, que a salvação fosse de um jeito, que 

a salvação fosse de outro, e por isso uma infinidade de 

salvadores, uma infinidade de religiões, cada uma com um 

método de salvação, com um modo de salvação. 

De acordo com a interpretação imaginária, uma 

infinidade de doutrinas, uma infinidade de seitas, uma 

infinidade de filosofias, cada qual com o seu modo e seus 

métodos de salvação. A salvação sendo uma só, e aí no 

mundo uma infinidade de modos diferentes de salvação. Ê 

uma infinidade de salvadores, uma infinidade de religiões, 

cada qual imaginando de sua forma, de seu jeito, a salvação. E 

assim uma infinidade de filosofias, de seitas, cada qual 

imaginando a seu modo, de sua forma, de seu jeito, a sua 

salvação. A salvação é uma só, mas imaginavam uma 

infinidade de modos, de jeitos, de maneiras, de acordo como 

imaginassem que fossem. 

 

Então a salvação sempre andou assim. Uma coisa 

imaginária, uma coisa sem base, sem pé e sem cabeça. A 

salvação imaginária ficava incógnita, tudo conservando os 

mistérios, todos conservando os mistérios, os enigmas, e 
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assim uma infinidade de salvadores de boa vontade, todos 

com boa vontade de acertar, todos com as melhores intenções 

de acertar e tudo ficando por acertar, por não conhecerem as 

bases verdadeiras, as bases outorgantes de verdadeiro ser, da 

origem de ser verdadeiro. 

Porque ninguém soube o porquê desse mundo. Ninguém 

nunca soube o porquê dos seus feitos, e ninguém nunca soube 

o porquê que aí estão perdidos, ninguém nunca soube o certo, 

a sua origem. 

Ninguém nunca soube de onde veio, porque veio, como 

veio, para onde vai e como vai. 

 

Não podia também saber como poderia ser salvo. Então, 

vão passando todos de boa vontade. Todos com sua boa 

vontade de acertar. 

 

Hoje todos com sua verdadeira base de origem. Então, 

por terem a sua verdadeira base de origem, sabem que agora 

estão salvos de verdade, ao passo que estavam aí sendo salvos 

aparentemente, salvos só na palavra, e por isso uma infinidade 

de salvadores, mas só na palavra, tudo não passando de um 

sonho imaginário, não conseguindo descobrir a salvação. 

Queriam descobrir a salvação, mas nunca puderam descobrir, 

porque nunca souberam a sua origem, nunca souberam se são 

mesmo aí desse mundo ou não. 

 

Hoje é que estão sabendo que não são desse mundo, não 

são daí do elétrico e magnético, e que são do outro mundo, a 

PLANÍCIE RACIONAL, que deu conseqüência a esse mundo 

deformado. Hoje todos com base para ser provada a salvação. 

E todos aí com uma infinidade de salvadores. Tem que existir 

a base principal, para se basearem como verdadeiros 

salvadores, então, a salvação dessa infinidade de salvadores 

só ficou na boa vontade da imaginação. 
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Imaginavam que fosse de uma infinidade de formas, de 

uma infinidade de maneiras, porque cada salvador 

apresentava a sua maneira de salvação, uma diferente da 

outra, eis a razão das guerras religiosas, dos 

descontentamentos, das brigas, porquê queriam ser uns 

melhores do que os outros, queriam estar mais certos, um do 

que outro, um dizia, a minha é que está certa; dizia o outro, a 

sua está errada, a minha é que é a certa, e ficavam nesta 

discussão a vida inteira, brigando, brigando como coisa que 

estivessem muito certos. 

 

Salvação é uma só, o modo é um só e não uma 

infinidade de modos. 

 

Estavam todos de boa vontade. Agora encontraram a 

verdadeira salvação, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

De onde todos vieram, como vieram, para onde vão e 

como vão, o Mundo de Origem de todos, o porquê todos são 

animais Racionais de origem Racional, e onde é esse mundo a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Todos já sabem onde fica este mundo. Muito acima do 

sol. Estão aí as bases todas divulgadas, definidas, e as 

orientações e as revelações de todo o princípio e antes do 

princípio desse encanto, desse mundo; a origem de tudo, a 

origem de todos, a geração de tudo, a geração de todos, o 

princípio e o fim. 

 

Aí já está a verdadeira salvação de todos, que sempre foi 

falada, mas nunca provada, nem comprovada, porque se 

encerrava em mistério. 

 

E quem vive no mundo de mistérios não sabe porque 

vive, não sabe o que está dizendo, vivendo de experiências, 
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por não saber porque vive, o porquê das coisas, o porquê de si 

mesmo, e o porquê de tudo, e porquê de todos, então vivendo 

de experiências em experiências, para ver se acertavam ou 

não, e sempre desacertando. 

 

Nunca poderiam acertar, por não conhecerem a 

verdadeira base de origem, o verdadeiro natural, e assim, 

reinaram todos nesse mundo sempre com a grande dúvida de 

si mesmo e de tudo, por viverem aí misteriosamente. 

 

Quem vive misteriosamente tem mesmo que viver assim 

duvidando de si, duvidando de tudo e duvidando de todos. 

 

Duvidando de tudo e de todos por não conhecer o 

verdadeiro natural, vivendo aí com esse natural aparente, sem 

garantia, tinha mesmo que viver assim na dúvida de tudo, 

desconfiado de tudo, na incerteza de tudo, por desconhecer o 

certo, por não conhecerem o certo. E por não conhecerem o 

certo, tinham que viver assim desse jeito, mantendo sempre as 

incertezas, mantendo sempre as dúvidas, mantendo sempre as 

desconfianças, vivendo nesse desequilíbrio infernal. Tornando 

essa vida desesperadora, vivendo a mercê das esperanças, das 

experiências. E hoje, conhecendo o certo dos certos e o 

porquê eram assim e porquê ficaram assim. 

 

Hoje conhecendo e vendo quanto tempo de lutas 

perdidas, quanto tempo de sacrifícios em vão, quantas 

passadas perdidas, devido ao encanto pavoroso, que 

mergulhou todos dentro desse dilema infernal. 

 

Hoje ricos de satisfação, por conhecerem o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, de onde vieram, como vieram, 

e porque vieram, parar aí nesse mundo, e para onde vão, e 

como vão, o porquê vão para o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
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Porque são de origem de outro mundo. O Mundo 

Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. Por isso são animais 

Racionais, por serem de origem Racional, por serem do 

Mundo Racional, o mundo que deu conseqüência a esse 

mundo, cá em cima, seus habitantes com seu progresso de 

pureza, de onde todos saíram, de onde originou-se esse 

mundo deformado. 

E assim, hoje, todos felicíssimos, por conhecerem a sua 

verdadeira origem e seu Mundo de Origem, e conhecendo a 

verdadeira salvação como é feita, conhecendo e princípio do 

mundo e o fim dele. O princípio do encanto e o fim dele. 

Agora sim, é que conhecem a verdadeira salvação, a salvação 

Racional. 

A salvação dos animais Racionais por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Agora já mais ou menos esclarecidos de tudo. E muitos 

esclarecimentos a seguir vêm para que sejam imunizados o 

mais depressa possível, para entrarem em forma Racional. 

Em forma de equilibrados Racionalmente. 

Então, aí nascendo em todos a verdadeira consciência 

Racional. E vindo o extermínio dessa inconsciência toda. 

Por desconhecerem o seu verdadeiro natural. Por 

desconhecerem a sua verdadeira origem, se tornaram todos 

inconscientes, vivendo uma vida de inconscientes, e 

inconsciente não sabe o que faz, porque um inconsciente não 

conhece o certo, pois é inconsciente, e inconsciente 

desconhece o certo, e por desconhecer o certo nunca poderia 

nada dar certo. 

O inconsciente é um encantado, desconhecido de sua 

origem, aí perdido nesse mundo; um perdido não sabe o que 

faz, não sabe o que diz, porque não sabe nada aí desse mundo, 
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desconhecido completamente desse mundo, desconhecido do 

porquê desse mundo, desconhecido do porquê veio parar aí 

nesse mundo, desconhecido do porquê está vivendo aí nesse 

mundo, então tinha que viver mesmo assim, 

inconscientemente, sofrendo sempre e multiplicando sempre o 

sofrimento, pela inconsciência. 
 

Tinha mesmo que viver assim às tontas, às cegas, de pior 

para pior, multiplicando sempre tudo de ruim, multiplicando 

sempre o sofrimento, devido a inconsciência. 

 

Então tratem de conhecer, leiam a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para se imunizarem e serem conscientes 

Racionalmente e progredirem Racionalmente de bem para 

melhor sempre. E não inconscientemente, de mal a pior 

sempre. 

E para que chegue a consciência Racional em todos, o 

mais depressa possível, é preciso a persistência na leitura, ler 

e reler sempre, para ficar amadurecido, amadurecido dentro 

do conhecimento Racional. 

 

Se ler poucas vezes esquece, e fica na mesma. Lendo 

sempre, todos alcançarão muito mais depressa do que pensam 

a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Nascendo agora no mundo o Mundo Racional; o mundo 

aí do encanto sendo um mundo Racional, pelo conhecimento 

verdadeiro do natural de todos, pelo conhecimento verdadeiro 

da origem de todos. O mundo se modificará do bem para 

melhor, porque será, e tem que ser, um Mundo Racional, 

porque os animais Racionais pertencem ao Mundo Racional. 

 
Então o mundo entra agora na verdadeira fase de 

equilíbrio, o Mundo Racional, a razão do porquê de tudo, do 
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porquê de todos e o porquê do mundo, e o porquê de todos os 

seres e a razão de todos os seres, a razão do porquê do mundo. 

 

Então entra o mundo agora na fase equilibrada, na fase 

da verdadeira felicidade, paz, alegria, fraternidade, entra o 

mundo na fase de equilíbrio, entra o mundo na fase da 

consciência verdadeira, a consciência Racional. 

 

Entra o mundo agora na verdadeira fase, da consistência 

divina; na verdadeira fase da eternidade, ligados aos eternos 

da PLANÍCIE RACIONAL, por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, por meio da luz do verdadeiro mundo da origem 

do animal Racional. 

 

Entra o mundo na verdadeira Fase Racional, o Mundo 

Racional, a razão do porquê do mundo ser mundo, a razão 

desse encanto, a razão de todos os seres, a razão desse mundo. 

 

A fase mais brilhante da humanidade, esta fase em que 

entra o mundo agora, a Fase Racional. Felicidade total, alegria 

total, equilíbrio total. Enfim, tudo de bem sempre, e todos 

brilhando com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Então entra o 

mundo agora na fase mais brilhante de todos os tempos. 

 

A Fase Racional, a razão de tudo e de todos, o equilíbrio 

de tudo, e de todos. Felicidade geral, contentamento geral, e 

equilíbrio Racional, a razão de ser do mundo e de todos os 

seres e do ser animal Racional. 

 

A maior alegria de todos no mundo, a definição do seu 

ser, a definição do mundo, a razão do porquê do mundo e a 

razão do porquê dos seres, e equilíbrio, a felicidade das 

felicidades, então entra o mundo agora na fase brilhante 

Racional. A fase do contacto com os eternos de seu Mundo de 

Origem, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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E assim todos procurando conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o mais depressa possível, para 

ter contacto com os eternos de outro mundo, que é a 

PLANÍCIE RACIONAL. Por se comunicarem com os eternos 

do mundo de onde todos saíram, do mundo da origem de 

todos e assim todos se comunicando e todos se irmanando, 

todos chegando ao seu verdadeiro mundo, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 
 

E assim, grande contentamento universal, grande 

contentamento de todos, deslumbrantemente, por chegarem à 

fase final do mundo e à fase final de todos, dessa vida em que 

desconheciam o porquê dela e o porquê de tudo. 

E hoje conhecendo o porquê dela e o porquê de tudo; e 

todos maravilhados deslumbrantemente, por chegar a fase 

final da condenação a morte, da condenação ao sofrimento e 

das idas e voltas nesse tormento, nessa lama empedernida de 

misérias, nessa lama enxofrosa, nessa lama de 

monstruosidades, nessa lama em que não havia prazer de 

viver, porque vive-se só para sofrer e morrer, desanimava de 

viver dessa maneira, sem saber porque viviam assim desse 

jeito. 
 

E hoje chegando a fraternidade, a paz, o amor, um por 

todos e todo por um. Este um, o RACIONAL SUPERIOR, 

este um, o mundo de todos, o Mundo de Origem de todos, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 
 

E todos brilhantemente satisfeitos, satisfeitíssimos, 

emocionados, deslumbrados, por encontrarem a definição de 

seu ser, a definição do mundo, sua criação e geração.Então 

está o mundo na sua fase final, a Fase Racional. 
 

Entrando todos na da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e 

assim, a fase do fim desse bosque de lama e sofrimento. 
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O fim da condenação à morte, o fim do sofrimento e 

desespero, da agonia de todos. 
 

Entra o mundo agora na sua fase final, a Fase Racional, a 

razão do porquê de tudo, à razão do porquê de todos. 
 

E assim todos deslumbrados, todos deslumbrados, todos 

emocionados, por chegar o término do sofrimento de todos no 

mundo, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a fase final desse 

encanto. 
 

Entrando todos na Fase Racional, todos ligados, aí em 

vida, ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
 

O deslumbramento de todos, a emoção de todos, que não 

é para menos, porque estavam todos como perdidos aí nesse 

mundo, e sem saber porque. 
 

Vivendo quase como loucos varridos, empedernidos de 

tantas misérias, loucos, e vivendo igualmente a um bicho 

desvairado e louco, por desconhecer o seu destino, por viver 

as cegas e as tontas, sem ter com quem contar. 
 

E assim o desequilíbrio se apoderando de todos, e 

levando todos a ruína das ruínas, como estão aí, todos 

sofrendo desse jeito, dessa maneira, dessa forma. 
 

E agora chegando o maior bálsamo: a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 
 

Agora chegando em mãos de todos, ao conhecimento de 

todos, a salvação de todos. 
 

E assim o contentamento, a alegria será deslumbrante, 

todos emocionados, porque não contavam com os momentos 

que o mundo está atravessando e todos estão atravessando. 
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Não contavam, de forma alguma que fossem salvos um 

dia ou que chegassem a serem salvos um dia, consideravam se 

perdidos. 

 
E assim, materialistas empedernidos por não terem mais 

com quem contar, nem onde se agarrar, nem onde se segurar, 

por ver a situação do mundo calamitosamente de "salve-se 

quem puder". 

 
E, assim, abrangendo grandes e pequenos, essa situação 

de desequilíbrio, essa situação em que ninguém tem garantia 

de nada. 

 
Hoje chegando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, entrando 

o mundo numa fase que ninguém esperava e ninguém 

contava, a Fase Racional. 

 
A fase da razão e do direito, do equilíbrio e da 

consciência Racional, e todos sendo orientados pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 
Sendo orientados pelos habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL, pelos seus irmãos que lá estão, os de lá são 

Racionais puros, limpos e perfeitos. Como todos vocês eram 

antes de se deformarem em animais Racionais. 

 
E hoje conhecendo o seu verdadeiro mundo, o seu 

Mundo de Origem. 

 
Emocionados por terem sido desencantados, vendo e 

sentindo que agora têm com quem contar, têm com quem se 

agarrar, se agarrar na verdadeira consistência Racional, na 

verdadeira consistência divina, que há muito todos 

procuravam, e que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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E assim todos unidos ao seu Mundo de Origem 

Racional, a origem é a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo de 

sua origem, e assim todos unidos ao seu Mundo de Origem, 

sendo orientados pelo seu Mundo de Origem, iluminados pela 

sua luz verdadeira a Luz Racional, a luz do seu verdadeiro 

natural, e assim todos vivendo e marchando, 

equilibradamente, Racionalmente. Até o término dessa vida 

aparente, dessa vida que não é de ninguém, porque não são 

desse mundo, e por isso, a vida é aparente, a vida acaba, a 

vida termina. A vida verdadeira é no seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim todos deslumbrados por encontrarem o que há 

muito procuravam, hoje, em mãos de todos a definição do seu 

ser, a razão do seu ser, a definição do mundo, a razão desse 

mundo ser assim, e de todos os seres; e toda esta revelação, e 

todo este conhecimento, em mãos de todos. Que espanto para 

todos, emocionados, têm razão de ficarem emocionados, dou 

razão de chorarem de emoção, dou razão de sentirem a maior 

felicidade dentro de seu EU, dou razão da emoção. Pois, hoje 

encontraram a situação do mundo definida e a situação de 

todos na vida. Numa linguagem simples ao alcance de todos, 

a linguagem do povo. 

 

Hoje são considerados em vida como pertencendo a 

eternidade, ligados aos eternos do seu Mundo de Origem. Do 

seu mundo de amanhã, que está lá esperando todos, o seu 

verdadeiro mundo, lá são eternos. Por não serem daí é que 

não são eternos. 

 

Pois saíram do seu mundo, onde eram eternos, e ficaram 

nessas condições, como está aí na escrituração, essa trajetória 

que fizeram até chegarem a esse ponto, matéria de lama, de se 

reduzirem dessa forma crepusculosa, monstruosa, o fim dos 

fins, o resto dos restos, deformaram-se assim desse jeito. 
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E assim, hoje, a alegria no mundo inteiro, de um modo 

geral, pois ligaram-se com a verdadeira fase de volta ao seu 

Mundo de Origem, a verdadeira fase, a Fase Racional, a fase 

verdadeira de animal Racional. 
 

E a fase final do mundo é a fase da volta de todos ao seu 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
 

E assim, a emoção do mundo é de todos, universalmente, 

muito grande, de um modo geral. Todos com emoção e 

alegria, por estar na Terra e conhecimento verdadeiro da fase 

final desse mundo, e todos integrados no caminho de volta ao 

seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

E assim, o delírio é deslumbrante, todos abraçados com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Todos, não querendo mais 

voltar aí, condenados a sofrer, condenados a morte, e agora, 

sabendo o porquê disso tudo, e todos emocionados, por estar 

na Terra a Fase Racional, a fase do retorno ao seu Mundo de 

Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
 

E assim, riqueza maior não podia existir, para todos o 

maior brilhante do mundo, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

todos abraçados com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, com seu 

leme real, para chegar ao seu Mundo de Origem, ao seu 

mundo verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL, de puros, 

limpos e perfeitos, como eram também. E agora vão voltar a 

ser o que eram, puros, limpos e perfeitos, porque o mundo 

entra agora na Fase Racional, na fase da volta de todos ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem a PLANÍCIE RACIONAL. 
 

E assim, todos vão chorar de emoção, todos chorando de 

emoção. Dou razão, porque o sofrimento dessa vida de 

encanto não faz graça para ninguém rir. Ninguém tem 

sossego. O maior brilhante do mundo é o desassossego, é 
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desespero e sofrimento, dia e noite, noite e dia, por estarem 

fora do seu verdadeiro lugar, como já sabem muito bem. 

 

E agora chegou a fase final dessa situação deplorável, 

dessa situação de angústia noite e dia, dessa vida que ninguém 

compreendia o porquê dela ser assim, porque desconheciam a 

sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. 

 

E hoje conhecendo, deslumbrado, emocionados, de ver 

chegar a fase final, e findando o sofrimento de todos. 

 

Entrando o mundo agora na sua fase de salvação, a Fase 

Racional. 

A fase de todos voltando aquilo que eram. O que eram? 

Racionais puros, limpos e perfeitos, na PLANÍCIE 

RACIONAL, no seu Mundo de Origem. 

 

Está aí a fase final do mundo, todos voltando para o seu 

verdadeiro lugar, o seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. O seu Mundo de Origem. 

 

As repetições são muito interessantes e muito precisas 

nestes momentos, é necessário para uns e para outros não, de 

forma que há necessidade dessas repetições. 

O repetir é sempre um voto de confiança. 

E assim chegou o fim do mundo, e fim desse sofrimento 

horroroso e pavoroso, está aí a Fase Racional, a fase da volta 

de todos ao seu Mundo de Origem. 

 

Está aí o desencanto de todos, o desencanto do 

sofrimento, e desencanto desse mundo, por conhecerem o 

outro mundo, o seu verdadeiro mundo, a PLANÍCIE 

RACIONAL, o mundo da origem do animal Racional. 
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Está aí a Fase Racional, a fase para conduzir todos ao 

seu verdadeiro mundo: a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, tratem de ler, mas tratem mesmo de ler e reler, 

para se imunizarem, não percam mais tempo. 

 

Que quanto mais tempo perder mais aumenta o 

sofrimento de si mesmo, chega de sofrer, está aí a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL em suas mãos,embargue seu 

sofrimento com a persistência na leitura, para se imunizarem 

o mais depressa possível; essa vida de lama não tem valor 

nenhum. 

 

A vida da matéria, a vida das aparências, a vida das 

ilusões, a vida das traições de si mesmo, chega de perder 

tempo, trate de ler e reler, consecutivamente, para ficar senhor 

do conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

 

Para voltar ao seu verdadeiro Mundo de Origem, está aí 

a fórmula da salvação de todos, está aí a Fase Racional no 

mundo, para todos entrarem por esta porta e voltarem ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, muitos vão receber um choque tremendo, por 

conhecerem e verem que está aí na Terra o fim desse mundo, 

o fim dessas misérias todas, o fim dessa lama, o fim dessas 

monstruosidades, o fim dessas injustiças, o fim de tudo de 

ruim. 

 

Muitos ficarão tão espantados, que dirão: “Demorou, 

mais chegou o que ninguém esperava, mas chegou de uma 

forma tão natural.” 
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GRANDE EPOPÉIA NO MUNDO 

 

 

 
A Fase Racional está na Terra a fase de retorno de todos 

ao seu Mundo de Origem: A PLANÍCIE RACIONAL. 

 

É inacreditável se contar! Só vendo e sabendo, para 

então dizer: É verdade! 

 

É verdade! Leiam! Leiam que então vão sentir, ver, 

saber e conhecer a definição do mundo e sua criação: o 

princípio e o fim. 

 

O espetáculo no mundo será deslumbrante; todos 

chorando de emoção e de alegria, por chegar no mundo o 

término da condenação á morte e da condenação ao 

sofrimento. 

 

Maior alegria e contentamento universal nunca visto, 

porque todos estavam vivendo nessa vida da matéria já 

desanimados. Que horror, viver assim! Todos desanimados a 

dizer: "Vivo desta maneira sem saber porque razão". 

 
E hoje, a razão chegando, o conhecimento Racional 

mostrando a razão de tudo assim ser e do mundo assim ser. 

 

Então, o choque, o espetáculo e a emoção, serão muito 

grandes, porque não contavam que um dia poderiam ser 

salvos por coisa alguma, por já estarem desiludidos de tudo; 

desiludidos de todas as mentiras e desiludidos até de si 
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mesmos, não tendo mais confiança em si, nem confiança em 

mais ninguém. 

 

Viviam todos num desequilíbrio infernal, numa agonia 

sem limites, sofrendo noite e dia, pedindo muitas vezes a 

morte, por não suportarem o sofrimento da vida; vivendo 

miseravelmente dessa maneira. Todos sofrendo; uns mais, 

outros menos, e outros não resistindo mais. Sofrendo grandes 

e pequenos, agonizando nessa vida de lama e sofrimento. 

 

Hoje, todos deslumbrados, por terem a definição, a razão 

e o porquê de tudo isso assim ser; o porquê de todos assim 

serem, o porquê do mundo assim ser. Tudo aí está, dentro do 

conhecimento Racional. A razão de tudo isso. 

Portanto, glorificados sem esperar, pela IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, que trouxe o conhecimento da razão do mundo, 

da razão do animal Racional, da razão do encanto, da razão 

dos mistérios e dos enigmas, da razão das frustrações de todos 

e a razão de não terem o conhecimento verdadeiro para o seu 

equilíbrio real. 

Hoje, chegando tão naturalmente às mãos de todos o 

verdadeiro conhecimento Racional. 

 

O mundo entrando na Fase Racional, para conduzir 

todos para o seu Mundo de Origem: A PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Que deslumbramento! Que epopéia! Riqueza maior para 

todos não podia existir: A salvação eterna de todos; acabando 

as amarguras de todos que viviam amargurados nessa vida, 

sem apoio, sem consolo, devido os sofrimentos permanentes. 

 
Entra assim o mundo na fase mais brilhante de toda a sua 

existência: A Fase Racional. 
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A epopéia será grande, porque ninguém esperava. Será 

uma surpresa. Surpresa para todos, a salvação eterna de todos. 

Ninguém contava, como jamais contou que chegasse um dia 

ao mundo a salvação eterna de todos, e hoje, ela aí, tão 

naturalmente; a Fase Racional. 

 

Está na Terra a fase da volta de todos ao seu Mundo de 

Origem, por meio de IMUNIZAÇÃO RACIONAL. E assim, 

os festejos serão por todos os cantos e por todos os lados, em 

louvor à IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pela gratidão e alegria 

de todos. 

 

Entrou o mundo agora na Fase Racional, a fase da 

redenção universal. A vontade de muitos é morrer logo para 

voltarem ao seu Mundo de Origem, mas não pode ser assim. 

Tudo obedece ás regras naturais das coisas, tudo chega a seu 

tempo, no seu dia; não é assim. Ainda dizem: "Ah! se há de 

ser amanhã, que seja hoje". Não pode ser assim. 

 

Então, por terem certeza, pelo conhecimento Racional, 

do seu mundo verdadeiro de origem, já não devem ficar mais 

aí nesse mundo. Por saberem perfeitamente que não são daí. 

 

Não! Esperem. Tudo chega a seu tempo e na sua hora. 

Todos imunizados, voltarão ao seu mundo verdadeiro de 

origem: A PLANÍCIE RACIONAL, o mundo dos animais 

Racionais, o mundo verdadeiro dos que se deformaram em 

animais Racionais. 

 

Por saberem que não eram daí, como já sabiam que não 

eram, e por isso morriam, e por agora conhecerem o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, ficam logo ansiosos, com 

vontade de voltar para o seu verdadeiro mundo, porque essa 

lama aí não faz graça para ninguém rir; basta ser lama, para 

não ter valor nenhum. Matéria é lama. 
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Então, por conhecerem o seu verdadeiro mundo, ficaram 

assim, ansiosos para voltarem logo ao seu verdadeiro lugar. 

Mas, vamos devagar. Vai chegar o dia de todos, porque é a 

regra natural da deformação: nascer, sofrer, crescer e morrer. 

 

E assim, hoje todos felicíssimos, mais do que nunca, por 

estarem de volta ao seu verdadeiro mundo: A PLANÍCIE 

RACIONAL, o mundo verdadeiro dos animais Racionais. 

Está aí o conhecimento principal da vida de todos que 

vieram fazendo esta trajetória amargurada e ainda aí estão 

perdendo tempo nessa lama, iludidos por ela, pensando, pela 

inconsciência, que a vida fosse essa mesma: nascer, sofrer e 

morrer. Os materialistas, pensavam que a vida não passaria 

disso. 

E hoje, chegando o verdadeiro conhecimento em mãos 

de todos, vindo do seu mundo verdadeiro: a PLANÍCIE 

RACIONAL, e o porquê da conseqüência desse mundo 

deformado, que foi o de entrarem em uma parte pura, mas que 

não estava pronta para entrar em progresso, e por isso, 

começou desprender-se da Planície que está aqui em cima e 

foi descendo, e aí está, como aí estão as revelações dessa 

descida e agora da subida para o seu verdadeiro Mundo de 

Origem. 

Então, completa-se o desencanto. Desencanto que 

muitos inconscientemente não sabiam o que queria dizer. 

Desencanto, porque nunca foram desencantados, nem 

poderiam conhecer o que era desencanto. Julgavam ser uma 

palavra comum e sem influência alguma, que não pudesse ser 

útil e favorecer e salvar todos. Hoje estão vendo e sabendo 

que desencanto é uma palavra muito linda e muito importante. 

 

Trata-se de uma coisa diferente, para o bem de todos. 

Então diz-se: “Desencantou-se! Salvou-se!” 



110 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

E assim, está aí em mãos de todos, e está agora o mundo 

na sua verdadeira fase: A Fase Racional. A fase em que todos 

estão de volta ao seu Mundo de Origem, ao seu mundo 

verdadeiro: A PLANÍCIE RACIONAL. Está o mundo na sua 

verdadeira fase: A Fase Racional. A fase em que todos 

caminham para o seu lugar de origem: A PLANÍCIE 

RACIONAL. A fase mais brilhante da humanidade, a fase 

que leva todos para o seu Mundo de Origem. 

 

Custou a chegar este dia, mas até que chegou. Todos de 

posse do verdadeiro conhecimento de onde todos vieram e 

para onde todos vão. Todos de posse do conhecimento do 

porquê assim são, do porquê o mundo assim ser, e do porquê 

de todos esses feitos existentes nessa deformação. A origem; 

como se originou; o princípio e o fim. Hoje, todos 

conhecendo o princípio e o fim. O mundo em plena fase mais 

brilhante de sua existência: A Fase Racional, a fase da razão 

de ser desse mundo, a fase da razão de tudo assim ser. Porque, 

para tudo existe sempre uma razão de ser. Assim, todos de 

posse do maior tesouro de si mesmo, que é o conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Está o mundo em plena Fase 

Racional com o conhecimento ilustrativo desse encanto e 

tudo, enfim. 

Está aí em mãos de todos a luz do animal Racional, a 

Luz Racional, a verdadeira luz do ser Racional, a luz do outro 

mundo: A PLANÍCIE RACIONAL.Então, está o mundo na 

maior fase de toda a sua existência: A fase da volta de todos 

ao seu Mundo de Origem à PLANÍCIE RACIONAL. 

E assim, a alegria de todos será permanente, por 

encontrarem a situação do mundo definida e a situação de 

todos definida e divulgada, a situação de tudo definida e 

divulgada; o princípio e o fim dessa existência; o princípio e o 

fim do porquê da existência do animal Racional, que é o ser 

humano. 



111 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PODER MAGNÉTICO DO FARAÓ 

 

 

 

 
Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo. 

Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda 

reflorescem até hoje, como relíquias daquelas eras primitivas, 

de seu reinado de encanto. 

 

Era um preto muito mau, e desenvolveu a sua grande 

obra de magnetismo, que era a força inspirada dos deuses de 

outrora, na, conquista dos soberanos e dos vultos que mais 

resplandeciam. 

 
O Faraó brilhou com o seu grande dom magnético, 

despontado pelos segredos dos bichos. 

 

Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de 

hoje. Eram feitas de peles de bichos, e Faraó, como era grande 

sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era pêlo e 

pele dos bichos daquele tempo. 

 

Se a vestimenta era de pêlo, fazia-a com pedaços de pêlo 

de cada bicho, se era de pele, a mesma coisa, e se era de pena, 

também a mesma coisa. 

 

Naquela era os viventes duravam muito tempo, e a sua 

preocupação era somente o estudo da natureza e, pela duração 

ser longa, tinha tempo bastante para aprender muitas coisas. 
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Faraó era um bom médium e, apoderando-se de uma 

grande força, magnética, desenvolveu essa força e fez grandes 

prodígios. 

Os prodígios foram de formas tais que a natureza acabou 

revoltando-se contra seus próprios habitantes, dando origem à 

existência do que hoje se chama deserto de Saara. 

Saara ficou sendo uma espécie de lugar amaldiçoado, 

improdutivo e sujeito a constantes vendavais, razão porquê, 

sendo de longínquas recordações, supõem as novas gerações 

que tivesse existido um dilúvio, quando o que de fato ocorreu 

foi um grande terremoto. 

 

É por isso que, de quando em quando, costumam 

encontrar ali esqueletos de bichos monstros enterrados. E as 

novas gerações passam a conhecer a existência longínqua dos 

mastodontes, que ninguém atualmente tem conhecimento. 

 

Por tudo isso ter acontecido, é que costumam dizer 

erroneamente que o mundo já se acabou em água. 

 

É que nos outros tempos não havia condução, não se 

cogitava de andarem descobrindo Terras para que tivessem 

contactos com outras nações e outros lugares.Viviam todos 

isolados. Viviam todos de per si. Os países visinhos ficavam 

bem retirados, longe uns dos outros, e assim, ninguém sabia 

de outras existências, e foi por isso que surgiu a suposição do 

fim do mundo por meio do dilúvio. 

Quando os países começaram a ficar adiantados, a se 

locomoverem, é que vieram a descobrir o deserto de Saara, 

que tinha sido, em eras remotas, uma grande cidade. 

 
Então este primitivo Faraó, sendo de uma grande força 

magnética, tudo fazia da noite para o dia, e por o povo 
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acompanhar o mesmo símbolo de magnetismo é que era povo 

mau e endiabrado, fazendo coisas impossíveis e absurdas, de 

tanta maldade entre eles que, para que tudo isso não se 

propagasse entre outros povos com o tempo, a própria 

natureza revoltou-se contra os seus habitantes. 

Apareceram mais tarde diversos Faraós nas mesmas 

condições, com as mesmas influências do encanto, existindo, 

até hoje, as suas cavernas encantadas, onde reinam os 

malefícios para qualquer criatura que se atrever a entrar 

nessas cavernas onde eles foram sepultados. 

 

Esses Faraós atraiam com suas influências más, as 

influências de outros Faraós, que já não tinham tanta força 

quanto o primitivo, mas que assim mesmo produziam o mal, 

como toda e qualquer força magnética, que só produz o mal. 

 

Muitos se enganam, pensam que a força magnética 

produz o bem. Se a força magnética produzisse o bem, todos 

estariam bem, porque todos são produtos da força magnética, 

pois são produtos da matéria. 

 

A força magnética produz a matéria, é por isso que o ser 

humano é sofredor, é mau, é um ser material. 

 

Os viventes que se desenvolvem para adquirir a força 

magnética, tornam-se uns bichos em figuras de gente. 

A força magnética invisível fabrica essas pedras que 

tratam de "raios" e "coriscos". E vejam os estrondos e os 

estampidos quando caem na Terra. São produtos de que? Da 

força magnética. 

 

Se os viventes não fossem feitos pela força magnética, 

seriam eternos, mas por serem produtos dessa força magnética 

é que aparentam tudo serem, e verdadeiramente, nada são. 
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Estão aí aparentando que têm vida, mas por ser a vida 

feita pelo magnetismo, de uma hora para outra desaparecem, 

perdem a vida. 

 

É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo 

misterioso, ninguém pode alcançar seu fim. 

 

Por ser a própria vida produto do magnetismo, e por 

isso, um produto inferior, nunca pode dar solução do superior. 

 

Então vivem aí alimentando o magnetismo com seres 

materiais, que são tudo aquilo que comem e bebem. 

 

Se não fossem produtos do magnetismo, a vida seria 

tudo e não nada. Tudo que é magnetismo é aparente, por isso 

aparentam que são senhores da vida e verdadeiramente não 

são, pois de uma hora para outra, perdem-na sem querer. 

 

Portanto, todo esse conjunto de seres terrestres, tudo 

isso, é produto da força magnética, são seres maus e nada são. 

Vivem magnetizando uns aos outros e magnetizados uns pelos 

outros. 

 

O que é o sol? É um aspirador magnético. 

 

A lua, da mesma força, as estrelas idem. Tudo formação 

magnética e, por isso, estão sempre em fogo. 

 

O que queima é bom? Não. O que queima é mau e, 

portanto, foi um aspirador magnético que deu aspiração a 

outros magnéticos, que estão sob o seu domínio. 

 

A lua, outro aspirai magnético, outra aspiração. Parece 

fria mas não é fria. É fogo, queima, chamando-se então 

carbono superior, que é do sol. 
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O carbono sendo de uma formação carbonizada, perde a 

influência da brasa, do fogo, mas queima igual a fogo. Perdeu 

a sua ação vermelha de brasa, de fogo, tornou-se escura, mas, 

embora diferente, com o mesmo queimor. 

 
Então, muitos falam em magnetismo e principiam a 

estudá-lo, mas, nunca encontram o fim. É um estudo sem fim. 

 

Se não fossem produzidos pela força magnética, seriam 

eternos, mas por serem gerados da força magnética é que 

vivem aparentemente, até não poder mais. 

 

Muitos, por não terem conhecimento da natureza, nem 

de si mesmo, falam em magnetismo, sem saberem o que estão 

falando, sem saberem que os seus formatos de humanos são 

feitos de magnetismo, por ser a força toda magnética e 

elétrica. O frio mata por ser a força magnética do carbono. 

Por isso a noite é escura, é do carbono, formada do resíduo da 

apuração da formação do sol. 

 

Isto é que originou outro corpo, é que deu formação a 

lua, com a sua vida, os transes e os efeitos materiais. É por 

isso que a lua mexe com tudo. Um dá o efeito e outro dá a 

fórmula. São dois relógios em um corpo só. O sol é o relógio 

e a lua é o ponteiro. A lua é o ponteiro, porque conforme as 

horas ela vai diminuindo, até sumir de todo, e depois aumenta 

até se tornar redonda. Faz assim os seus quartos. 

 

As estrelas são minutos do giro magnético. 

 

Existem viventes que procuram captar grandes forças 

magnéticas, mas, os efeitos não são bons. São forças 

destruidoras, perturbadoras por serem cargas demasiadas, 

forças além do natural do organismo. Trazem o desequilíbrio 

e a lucidez demasiada. 
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Ao passo que a IMUNIZAÇÃO RACIONAL regula os 

corpos magnéticos, por ser superior a todos os efeitos que 

compõem esse mundo. 

 

A força elétrica só é boa quando bem regulada. 

Desenvolvendo e recebendo carga superior às forças do 

organismo, prejudica e traz o negativo do magnetismo, porque 

onde está uma, está a outra. 

 

É por isso que todos os espíritas acabam sofrendo do 

coração e morrendo de moléstia do coração. 

 

Porque o coração é o dínamo de todos, é quem recebe 

todas as amperagens anormais, é o órgão mais prejudicado do 

corpo humano. 

 

O corpo humano possui ainda o relógio que é a cabeça, 

os ponteiros que são as vistas, os ponteiros do som que são os 

ouvidos, o ponteiro do aroma que é o nariz, o ponteiro do 

gosto, do paladar, que é a língua, e ainda a boca, do 

suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o 

alimento magnético dos seres materiais. 

 

Portanto, o que é a parte espiritual? O que é espiritismo? 

Espiritismo é magnetismo, é do mesmo ramo, com diferença 

que na matéria uma parte é visível e a outra invisível. 

 

Por ser magnetismo é que o espiritismo nunca passou 

disso, sempre encerrando tudo no infinito, misteriosamente, 

não passando de um entupimento que atrasa o mundo desde 

longas eras e veteranos séculos, mantendo sempre o 

sofrimento desse mundo, e cada vez pior. 

 

E os viventes, incautos ao conhecimento verdadeiro das 

coisas, admitindo o como uma coisa de grande superioridade. 
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Muitas vezes, sofrendo por causa do espiritismo, mas, 

com o tempo, descrendo e fazendo os outros descrerem 

também, por chegarem a conclusão de que o espiritismo é 

como outro credo de ciência caduca 

 

Se não fosse caduca, já há muito que todos no mundo 

estariam certos, por o espiritismo acertar a todos com a sua 

força, com o seu poder, com o seu equilíbrio de potentado, 

mas, por tudo isso ser da parte elétrica e magnética, é que 

nunca puderam chegar a conclusão das coisas, claras, 

provadas e comprovadas, como muitos desejariam que fosse, 

para então poderem admiti-lo. 

 

E por isso, uns tantos admitem e, assim, vão 

aventurando, caducando e sofrendo. E outros tantos não 

admitem, dizendo que ruim por ruim, é melhor ficarem como 

estão. 

 

Aqueles, caducos, dizem que já vêm encarnando e 

desencarnando no espiritismo desde o princípio desse mundo. 

Ora, o mundo já é muito antigo, então já eram para nascerem, 

pelas reencarnações dos espíritos, sábios, perfeitos e puros, e 

quando acaba, nascem ao contrário, cada vez piores, cada vez 

feras mais bravias. 

 

Tudo isto é preciso aprender, e a verdade é que são 

maus, ruins, desumanos, selvagens, verdadeiras feras. Isto, é 

para os caducos que ainda vivem sonhando com a fruta da 

ilusão, para esses cegos de olhos abertos, que não sabem 

divulgar nem o que estão vendo, por serem produto do 

magnetismo, seres magnéticos, magnetizados e magnetizando. 

 

Isso se dá com os viventes que vão sendo magnetizados 

pelas coisas que estão enxergando, mas que não sabem 

divulgar o porquê dessas coisas. 
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Então costumam dizer que estão sugestionados, que 

vivem dominados pela auto-sugestão. Produtos da sujeira, 

porquê da sujeira são. 

Qual é a origem de ser humano? O que é o 

espermatozóide? Um catarro nojento, com semelhança de pus, 

evidencia de que são mesmo produto da sujeira, e por isso, 

admitindo como bem tudo quanto é asneira, são dominados, 

tendo na sugestão e auto-sugestão a ilusão de que pensam que 

serve e que é bom. 

 

E assim, sendo a vida composta de seres magnéticos, 

pelos seus efeitos é que vive a experiência. É o que quer dizer 

espiritismo, por ser do mesmo conjunto magnético: seres 

invisíveis, de formação elétrica e magnética, que compõe o 

conjunto da formação do mundo, com a diferença de serem 

seres invisíveis, ou corpos invisíveis. 

 

Como o vento. O vento é um corpo invisível, sente-se, 

mas não se enxerga, é poderoso. E assim outros gases e outras 

coisas que existem da mesma ramificação. Como a 

eletricidade que é um corpo poderosíssimo, mas invisível, 

sente-se, mas não se enxerga. 

Existe assim, a parte magnética visível e a parte 

magnética invisível. Por exemplo: Um vento mau, é invisível, 

mas por sua grande carga magnética produz o mal. A 

eletricidade, é invisível, mas com sua carga muito forte mata 

o vivente, carboniza-o. 

Portanto, existem corpos magnéticos visíveis e 

invisíveis, assim como corpos elétricos visíveis e invisíveis. A 

luz elétrica é um corpo elétrico visível. 

 
Agora, o vivente que não tem instrução de coisa alguma 

é que aceita tudo, e não sabe que o mundo nessa confusão, 
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existe há muito, as filosofias não podem embargar o 

sofrimento, pois as doutrinas, seitas e filosofias, são todas 

feitas pelos magnetizadores, que são os seres humanos. 

 

E por isto, quanto mais filosofias, mais sofrimentos, 

como de há muito o mundo vem sentindo. 

 

Qual foi a filosofia que trouxe ao mundo o bem e a paz? 

Qual foi a seita ou a doutrina que trouxe o bem e a felicidade 

de todos?Nenhuma. Porque tudo isso é efeito magnético, e 

por ser efeito magnético é que o mal sempre se multiplicou, 

vem sempre aumentando e não diminuindo. 

Portanto, vejam que aí ainda não está a verdade, como 

muitos pensam, por estarem magnetizados por esta ou aquela 

filosofia. 

O magnetismo é de uma força tal, tão natural, por ser da 

natureza de todos, que os viventes estão magnetizados por isto 

ou por aquilo, e não dão por ela, devido a natureza ser 

magnética. Falam em bem, mas, tudo é passageiro. Tudo é 

passageiro, por ser produto magnético, produto dos efeitos 

magnéticos e da origem magnética. 

 

Então pergunta o vivente: E no espiritismo, não está a 

verdade? Digo eu: Não. A palavra já está dizendo: nunca o 

que diz, vivem muitos assim, magnetizados pelo espiritismo e 

pensando que no espiritismo está a verdade das verdades. 

Se no espiritismo estivesse a verdade das verdades, já há 

muito todos teriam a solução perfeita do mundo, pois, se o 

dono do mundo fosse um espírito, este, de longos tempos teria 

dado estas soluções do princípio e fim do mundo e seriam 

todos governados por espíritos. Teriam que obedecer, se no 

espiritismo estivesse a verdade das verdades que 

erroneamente apregoam. 
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Por os homens de ciência não encontrar apoio no 

espiritismo é que colocam-se sempre superiores ao 

espiritismo. E, por isso, quem governa são os homens e não os 

espíritos. 

Os espíritos obedecem as leis dos homens, e não os 

homens obedecem às leis dos espíritos, pois desde muito ficou 

constatado que a lei de espiritismo é uma lei caduca, para 

quem quiser ficar caducando com semelhante filosofia ou 

atropolosofia. 

Atropolosofia quer dizer, atropelado por uma ciência 

misteriosa, sem princípio e sem fim, mais adequada a maus 

resultados do que bons, por não estar definida, vivendo os 

espíritas sempre em experiências e errando mais do que 

acertando. 

Eis a razão dos fracassos dos adeptos do espiritismo. 

Existem muitos viventes, que, por não conhecerem, pensam e 

julgam que a IMUNIZAÇÃO RACIONAL seja espiritismo. 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é diferente do 

espiritismo, como a água e o vinho. É do outro plano superior, 

que é a parte Racional, de onde o vivente, ligado pela 

IMUNIZAÇÃO, recebe tudo o que precisa. 

 

É imunizado, por ser da parte Racional. Se fosse da parte 

espiritual, receberia a espiritualização. 

 

Por faltar a instrução ao vivente, é que este por falta de 

conhecimento, tem mesmo que fazer confusão. A 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL não pertence a parte magnética 

e elétrica. É de um mundo superior a esse. É feita diretamente 

da PLANÍCIE RACIONAL, essa aqui de cima, que, por meio 

da imunização, dá ao vivente todo o esclarecimento perfeito 

de qualquer coisa. 
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Uma vez imunizado, está a par de tudo, sendo, portanto, 

muito diferente da espiritualização. 
 

A espiritualização é aí desse conjunto elétrico e 

magnético, desse globo, desse mundo. É por isso que a 

espiritualização é falha, e a Imunização é perfeita e não falha. 
 

Todas estas explicações, de muitos jeitos, são 

necessárias, pois, para muitos, uma insignificante explicação é 

quanto basta para compreenderem tudo, e outros precisam de 

diversas formas de explicações para chegarem à mesma 

compreensão. Uns tantos têm instrução suficiente para 

compreenderem e alcançarem as coisas depressa, com poucas 

palavras, e outros tantos, sem instrução, precisam explicações 

de diversas formas para chegarem à mesma conclusão. 
 

E esta escrituração é feita para todos, para os que sabem 

e para os que não sabem, para os que têm instrução e para os 

que não têm. 
 

Querem saber o que representa a imunização? 

Representa muita coisa. Em primeiro lugar, a salvação eterna; 

em segundo lugar, o saber completo de todo e seu ser e dos 

seres do mundo, 
 

Portanto, quem conhece o que é IMUNIZAÇÃO, 

considera o espiritismo como uma coisa sem importância. O 

espiritismo só tem importância para quem não sabe o que é 

IMUNIZAÇÃO. 
 

Quem conhece a formação de todos os seres, e os efeitos 

de tudo, não dá importância ao espiritismo. 
 

Para a IMUNIZAÇÃO, e espiritismo é uma coisa nula. É 

muito bom para quem não sabe o que é, para quem está ainda 

dependendo de conhecer a sua origem, os efeitos e o valor de 
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tudo. E, assim, pensando que no magnetismo está o fator 

desse mundo e dos seus feitos. 

 

Se não fosse o magnetismo, não haveria diferenças, não 

haveria o feio, tudo seria bonito, tudo seria bom. Onde está o 

magnetismo não existe perfeição, não existe pureza, nem 

existe o bem. Tudo é aparência, ilusão de ótica, passageiro, 

transitório, por isso tudo se acaba. 

 

Eis o porquê desse mundo de fariseus, de fantasias, de 

aparências, de hipocrisias, mundo de mel em sonho e de fel 

em vida. Por isso, juntando-se essas partes e concluindo-se 

com outras, torna-se essa vida um pedaço de nada. 

 

Por que é um pedaço do nada? Porque o mundo nada é, 

nada sendo, os viventes nada mais têm que um pedaço de 

nada. Tudo brilha aparentemente, mas por a vida nada ser, por 

o mundo nada ser, vale tudo e não vale nada, ou vale tudo 

aparentemente. 

 

E, assim, quando conhecerem melhor a vida, por dentro 

e por fora, chegarão a conclusão de que o melhor da vida é o 

desprezo, porquê o nada aparentemente tudo é, e 

verdadeiramente nada é. E, ao que assim é, o desprezo é o 

melhor de tudo. 

 

Quem chega a conclusão de que a vida é, e que o mundo 

é, olha para tudo com a maior indiferença, e se todos tivessem 

o verdadeiro conhecimento e o reconhecimento destas 

realidades, não existiriam descontentamentos, brigas, nem 

guerras, por à tudo darem o desprezo. 

 

Por todos viverem ao contrário do que deveriam viver, é 

que encaram a vida com um valor tal que, se aborrecem por 

tudo, brigam por tudo, visando sempre um panteon de glórias 
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erguido do nada, por considerarem o nada como tudo, sem 

saberem que esse tudo só tem valor aparente. 

 

Então aí, o vivente ludibriado e magnetizado pelas 

aparências, deixa-se levar por um abismo a dentro, sem saber 

que as aparências ludibriam e o depravam. É um nada com 

aparência de tudo ser, e que verdadeiramente nada é. 

É por isso que, quem não sabe, quem não é orientado, 

faz disto uma grande confusão, interpretando nada com um 

juízo de valor que ele não tem. Até que chegue a conclusão de 

que nada adianta nessa vida, porque o nada em nada se 

transforma e da mesma forma, transforma o mundo, e que as 

aparências jamais poderão realçar fulgor. 
 

Basta ser aparente para ser algo que está dentro da lei da 

transformação de nada para o tudo o de tudo para nada. 

E assim o tudo da vida só tem valor para quem não 

conhece o que é a vida. Faz um Juízo de valor que não existe, 

para mais tarde então, refletir melhor na apreciação da 

transformação para o natural. 

 

Portanto, o que mais vale é o tudo aparente ou é o tudo 

verdadeiro? É o tudo verdadeiro. Onde se encontra o tudo 

verdadeiro? Na IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
 

Na IMUNIZAÇÃO RACIONAL encontram o tudo 

verdadeiro; o tudo aparente está no encanto. 
 

O tudo verdadeiro é o conhecimento que todos 

procuram, e não o tudo aparente. O tudo aparente hoje é uma 

coisa, amanhã é outra. 
 

Portanto, quem tiver conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, só poderá aceitar o tudo verdadeiro. 
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Aquele que conhecer a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

cujo conhecimento está nesta escrituração, jamais deixará 

tudo verdadeiro pelo tudo aparente. 

 

Aquele que não têm estes conhecimentos julgará sempre 

o certo como errado, e o errado como certo. E quando chegar 

a conhecer o verdadeiro certo, naturalmente estranhará, e 

exclamará: "Finalmente ajustei-me ao meu natural"! 

 

O nada aparente vale muito para quem não conhece tudo 

verdadeiro. Quem tem conhecimento do seu natural, que é o 

tudo verdadeiro, não dará importância a esse tudo originado 

do nada, porquê tudo do nada, não vale nada. 

 

Aparentemente o tudo do nada realça valor, mas 

verdadeiramente não o tem. 

 

Daí costumam dizer "O direito do torto é o torto". Se 

tortos não fossem não dependeriam de aprender para acertar. 

Aprendendo sempre errado, e o vivente errando, torcendo 

direito, definitivamente. É neste ponto que findam ou morrem 

todas as ilusões 

 

Está, pois aqui explicada a vida daqueles que conhecem 

tudo somente aparentemente, e desconhecem o tudo 

verdadeiro, por ignorarem a sua origem natural. 
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O DEVER DE FAZER PROPAGANDA DESTE 

CONHECIMENTO 

 

 

 
O vivente que vive a favor de sua natureza, vai sempre 

para a frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na 

vida. Deve por em prática a IMUNIZAÇÃO RACIONAL que 

é a principal coisa da natureza do vivente e é o ponto de 

salvação de todos. Portanto, o vivente sabendo dessas coisas 

todas e muitas coisas mais, que a seguir vem, não deve perder 

tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer 

sempre, galgar todos os pontos desejados, não se 

compreendendo, pois, que deixe todos os ensinamentos que 

aqui são dados, para continuar com os males que sempre os 

afligiram. 

 

Todos que souberem, todos que lerem, todos que 

escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem 

de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem 

e para os que desconhecem. Sim, pois todos procuram o bem 

de si mesmos mas não sabem como encontrá-lo; todos os que 

não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem, para 

o bem do seu próximo, estarão em falta grave, diminuindo o 

seu prestígio, perdendo o mérito, para alcançarem e serem 

contemplados com tudo que necessitam, que imploram e 

desejam. 

 

É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do 

que conhece para salvar o próximo. O mérito do próprio 

vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de 

bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, 

mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada 
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vez mais. É conversando amavelmente, que o vivente se 

entende. Por isso é dever de todos, mui delicadamente, fazer a 

difusão desta obra, em benefício próprio e de todos os 

viventes desse mundo. 

 

O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem 

o caminho para o seu bem. E para isso devem ler, lerem, para 

guardarem para si e para esclarecerem aos demais, tudo de 

bem que agora é chegado pela obra UNIVERSO EM 

DESENCANTO. Tratem de semear o bem para colherem um 

bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem 

para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não 

seja, ao fazerem uma visita, depois de conversarem as 

frivolidades costumeiras que benefício nenhum trazem, 

entrem com este assunto, o conhecimento da salvação eterna, 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o bem de todos, e de si 

mesmos. 

 

Expliquem as verdades que aqui estão expostas, com a 

máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a 

atenção e compreensão do próximo. O bem não é uma coisa 

para se pôr em discussão, e sim, uma forma de orientação que 

todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. 

 

O vivente que se esforçar pela divulgação desta obra, 

chegará a um ponto, jamais esperado, que nunca sonhou em 

virtude da sua obediência e persistência. Essa é uma 

propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais 

certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é 

religião, não é seita nem doutrina, por isso não ataca, não 

ofende, nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro 

natural de todos, e que não conheciam. Não interpretem como 

religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer 

asneiras, quando se negam a deixar a sua religião para seguir 

outra. 
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É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião, é 

um conhecimento independentemente de qualquer doutrina ou 

seita. Não é espiritismo e sim um conhecimento que interessa 

a todos. 

 

Então pergunta o vivente, e quem dá este conhecimento? 

E EU Respondo: é o Racional Superior. E o vivente insiste: 

quem é esse RACIONAL SUPERIOR? EU esclareço: O 

RACIONAL SUPERIOR é de um mundo superior ao vosso! 

 

Não é espírito.  É um vivente como os dai da Terra. 

Diferente apenas porque não é terreno! 

 

Espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a Terra 

e o sol e que nunca saíram disso, sempre em expiações e 

experiências. O RACIONAL SUPERIOR é de um mundo 

muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da 

Terra, por serem feitos da mesma natureza e terem a 

faculdade de uma comunicação natural. 

 

O espírita comunica-se com os habitantes do mundo por 

meio de irradiações, e os habitantes do MUNDO RACIONAL 

fazem suas comunicações através da IMUNIZAÇÃO. A 

irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético e a 

IMUNIZAÇÃO é da PLANÍCIE RACIONAL, que fica muito 

acima do sol, com seus habitantes e progresso muito diferente 

do vosso. 

 

A IMUNIZAÇÃO é feita quando o vivente fica coberto 

pelas linhas gerais da natureza transmitindo como um porta- 

voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e que 

é transmitido de um lugar que não se enxerga. 
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O COMBATE À MORTE 

 

 

 

 
E assim está aí o conhecimento verdadeiro de onde todos 

vieram, para onde vão, como, e porque vão. 

 

Na IMUNIZAÇÃO RACIONAL está todo o 

conhecimento da origem do animal Racional, viviam aí dessa 

forma, desse jeito, horrivelmente, desconhecido da sua 

origem, ignorando seu verdadeiro natural, viviam porque 

tinham que viver, viviam angustiados, por saberem que eram 

condenados a morte, viviam assombrados com essa 

condenação. Viviam sempre com medo de morrer, sempre 

com medo de tudo, chegando o dia sem a pessoa esperar, o 

dia fatal que sempre chega sem a pessoa esperar. 

 

Então viviam assustados, viviam angustiados, com 

medo, medo da morte, medo de morrer, apavorados por serem 

assim mortais. Vivendo essa vida, muito boa, mas o que os 

preocupa é justamente a hora fatal, a hora que ninguém quer 

morrer, a não ser os desgostosos, que morrem de desgosto. 

Mas ninguém morre por gosto, a não ser os que se 

desequilibram, e um desequilibrado é um louco. Então, 

comete loucuras absurdas contra si mesmo. 

 

Mas ao contrário, ninguém se conforma com essa 

condenação, ignoravam o porquê disso, não sabiam porquê 

eram assim, não sabiam como foram feitos, então muitas 

vezes, tinham desgostos e aborrecimentos por serem assim. 
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Porque ninguém jamais se conforma com essa pena 

capital, e por isso a pessoa usa tudo para ir remediando, até 

não poder mais. E quando chega esse não poder mais, acabou- 

se aquilo que a pessoa não queria que acabasse, a vida. 

 

Por muito ruim que seja, a pessoa quer viver, e por isso 

não se incomoda em ser pobre, não se incomoda em tirar 

esmola, não se incomoda em ser cego, aleijado, quer saber é 

de viver, enquanto puder quer viver, ninguém quer morrer. O 

moribundo, em cima da cama, sempre na esperança de ficar 

bom, tema remédios, combatendo a morte, porque ninguém 

quer morrer nem perder seus entes queridos. 

 

Vejam que vida! Que angústia! Vivem todos sob o temor 

dessa pena, ninguém se conforma com a pena capital. E por 

desconhecerem o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira 

origem, é que não sabiam porque viviam assim desse jeito, 

horrivelmente, angustiados, assombrados dia e noite com a 

morte. Ela costuma vir de repente, a pessoa vai dormir bem e 

amanhece morto, de forma que todos vivem impressionados e 

assustados com a tal morte. 

 

Mas por não conhecerem o seu verdadeiro natural, nem a 

sua verdadeira origem, é que não sabiam o porquê de serem 

mortais. Ninguém sabia porquê eram mortais. O que fizeram 

para serem mortais? 

 

Qual foi o crime que cometeram? 

 

O porquê da morte ninguém jamais soube explicar 

Sempre foi um mistério, sempre se conservou 

enigmaticamente, nunca descobriram o porquê, e hoje, aí em 

vossas mãos, o porquê da morte, o porquê desse sofrimento, o 

porquê dessa angústia, o porquê de todos os padecimentos, o 

porquê do mundo e o porquê de assim serem. 
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Hoje todos esses esclarecimentos em vossas mãos, o 

crime que cometeram para assim ficarem, hoje todo esse 

histórico em mãos de todos, todos conhecendo e sabendo 

porquê ficaram assim desse jeito, horrivelmente, sem darem 

nem terem solução, a não ser agora, pois estão aí todas as 

soluções do porquê dessa vida assim ser e do porquê desse 

mundo assim ser. 

 

Está aí, então, a libertação da condenação a morte, 

libertados agora pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Pelo 

verdadeiro conhecimento do natural de todos, pelo verdadeiro 

conhecimento da origem de todos, da origem de tudo e da 

origem do mundo. Hoje, todas essas revelações aí em mãos de 

todos, de onde vieram, como vieram, porque vieram, para 

onde vão, como vão e porquê vão, o porquê dessa deformação 

e o porquê desses mistérios que ninguém podia desvendar. 

 

Agora, todas essas revelações em mãos de todos. Hoje 

todos conhecendo a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, sabendo o 

que é IMUNIZAÇÃO Ricos de satisfação para o resto da 

vida, por saberem que não vão mais nascer aí, está aí o 

conhecimento da absolvição da pena capital. Está aí o 

conhecimento da absolvição de todos, o conhecimento de 

como vieram parar aí nessa Terra, o conhecimento de retorna 

ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Eis aí o 

conhecimento integral do animal Racional, integrado agora no 

seu Mundo de Origem pele conhecimento da sua origem, pelo 

conhecimento Racional. 

 

E assim, hoje, todos conhecerão o outro mundo, a 

PLANÍCIE RACIONAL, que é muito maior do que esse 

mundo deformado aí do elétrico e magnético. Todos 

agarrados e interados com o verdadeiro conhecimento de sua 

origem, para receberem o fluido do mundo de sua origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, para ficarem ligados por meio do 
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fluído Racional que entra no "eu" da pessoa e faz a ligação 

com o Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. E uma 

vez esse fluído entrando no "eu" da pessoa, desliga o elétrico 

e magnético. 

 

Fluídos são causadores de todas as ruínas do corpo, de 

todas as doenças, de todas as enfermidades, de todas as 

inquietações e desequilíbrios do ser humano por não serem os 

fluídos verdadeiros do animal Racional. O fluído verdadeiro 

do animal Racional é o fluído do mundo de sua origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Hoje, todos ricos de satisfação, por conhecerem e 

saberem o porquê disso tudo, tendo a sua situação definida e a 

situação do encanto do elétrico e magnético definida também. 

 

A definição de tudo, a definição de todos, então a pessoa 

se encontrando com seu verdadeiro Mundo de Origem, 

sabendo e conhecendo e porque de tudo isso, desse encanto 

pavoroso. Pavoroso porquê sofriam e sofrem, sofriam desde 

que nasciam até que morriam. 

Pavoroso por ser do elétrico e magnético, pavoroso por 

ser fogo, fogo de dia e de noite, vivendo aí cozidos, sendo 

cozidos aos poucos pelo fogo. 

E daí vindo a diminuição dos anos de vida, vindo aí 

então a degeneração dos seres e daí a multiplicação da 

degeneração chegando todos ao nada, vindo a extinção de 

todos, pelo progresso da degeneração. 

 
Hoje, sabendo e vendo o porquê disso tudo, e dizendo, é 

verdade, a nossa vida era uma calamidade, agora é que 

estamos sabendo e conhecendo o porquê desta vida assim ser, 

uma vida que era preferível não viver, assim deste jeito, 

sofrendo sempre. E sem esperar, a vida se finda. 



132 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

Isto ninguém sabia e por ninguém saber é que o 

sofrimento se multiplicava cada vez mais. 

 

Procurando sempre melhoras, e tudo ficando só na 

procura, e as pioras de tudo, multiplicando-se sempre, e a 

pessoa sempre com o fito de melhorar sempre com a vaga 

esperança de encher o bucho. A esperança, como sempre, é a 

última que morre, e tudo ficando, e todos nessa vaga ilusão, 

sofrendo as conseqüências dessa brutalidade toda, por 

desconhecerem porque eram assim. E, por desconhecerem o 

que eram, o porquê eram assim, é que a brutalidade tinha que 

imperar entre todos, devido aos dois fluídos monstros 

governarem o animal Racional, o elétrico e o magnético. 

 

Então, tinha que imperar a brutalidade, porque esses dois 

fluídos são do bruto, são do irracional. 

 

O irracional tem que ser bruto, tem que ser feroz, tem 

que ser uma fera indomável, então fazia com que o ser 

humano fosse uma fera, aquilo que o ser humano não é nunca 

foi, porque o ser humano é de origem boa, de origem 

Racional, e por isso o ser humano procura o equilíbrio, 

sempre procurando o equilíbrio, e não encontrando, sempre 

desequilibrado, e tudo sempre desequilibrado, tudo sempre do 

pior para pior, devido ao fluído elétrico e magnético, o 

causador de toda essa inconsciência, a ponto do ser humano 

espantar-se consigo mesmo. 

 

Falam no bem, querem o bem, só trabalham para o bem, 

e são sempre tragados pelo mal. Como poder ser isto? É o 

fluído elétrico e magnético! 

 

Faziam o bem, só pensavam no bem, querem o bem de 

todos, e sempre tragados pelo mal. Como pode ser isto? 

E ninguém teve explicação para isto. 
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A explicação está aí, é o fluído elétrico e magnético, o 

fluído monstro, causador de todas as ruínas do ser humano, de 

animal Racional. 

 

E hoje todos conhecendo o porquê disto tudo, e 

conhecendo o seu verdadeiro fluido, o seu verdadeiro natural 

de animal Racional. O seu verdadeiro fluido, que é o fluido 

Racional. O fluido do verdadeiro equilíbrio. O fluído puro, 

Racional, que entra no "eu" da pessoa fazendo a ligação com 

seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, são desligados dos dois fluídos monstros que não 

deixavam a pessoa parar de pensar, porque uma hora atuava 

no corpo da pessoa o fluido elétrico, outra hora atuava o 

magnético. E assim, atuando um ou outro, não deixava a 

pessoa parar de pensar. E daí o desequilíbrio, porque todos 

dois são maus, um menos mau, que é o elétrico, e o 

magnético, mau puro. 

 

O magnético é o mal puro; ficava a pessoa 

desequilibrada inconscientemente, e com gênio feroz, deixava 

a pessoa nervosa, geniosa. 

 

Então está aí o porquê e a causa do desequilíbrio do 

animal Racional, que sempre pensou no bem, sempre 

pensando no bem e o mal sempre se multiplicando, o mal 

sempre imperando, e todos sempre vítima de mal. De várias 

formas, de várias maneiras, de vários jeitos, e assim, de uma 

infinidade de maneiras sempre todos vítimas do mal. 

 

Por muito bem que esteja, sempre vítima do mal, por 

muito bem que seja, sempre vítima do mal. 

 

Sempre perturbado, sempre amolado, sempre 

preocupado, sempre com receio, sempre desconfiado, sempre 
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com medo, enfim, que desequilíbrio horrível viver assim 

dessa maneira, implorando o bem, pensando no bem, 

querendo o bem de todos, querendo o seu bem, querendo a 

felicidade de todos, e o mal sempre imperando entre todos, 

sempre vítima do mal. 

 

De forma que a pessoa chegava, muitas vezes, a um 

certo ponto de desespero, que acabava descrente de tudo, 

descrente até de si mesmo, sem confiança em ninguém, sem 

confiança em si mesmo e dizendo: “O mundo é um caos de 

misérias, é um mundo traiçoeiro, as traições são tantas que 

nos deixa estarrecidos e descrentes de tudo, falam tanto na 

divina providência, invocamos tanto o bem, e o mal sempre se 

multiplicando e sempre todos tragados por ele. 

 

A divina providência nossa é divina providência que só 

está na nossa imaginação, por nós sermos bons, mas não 

funciona, e por isso, somos tragados pelo mal. Já somos maus 

de natureza, por sermos de matéria, não sabemos o porquê 

disto, desta lama, que começa da água, gera da água, e acaba 

terminando em água, derretendo tudo, e acabando a vida.” 

 

“Nunca houve quem nos desse uma explicação do 

porquê disto, a não ser agora, o RACIONAL SUPERIOR nos 

esclarecendo o porquê de tudo isto, e hoje estamos vendo e 

sabendo, quanto tempo de lutas perdidas com esta vida aqui 

da lama, porque matéria é lama.” 

 

E a ilusão penetrou todos de tal maneira que estávamos 

todos cegos, e bem cegos, com as nossas artes, com as nossas 

invenções com as nossas ornamentações, e se olhava para 

tudo isto, e se dizia: tudo muito bonito, tudo muito lindo, tudo 

muito belo, e o que adianta se a vida é amarga, se a vida é tão 

ruim, se o nosso corpo é lama, se nosso corpo é de matéria; o 

que adianta essa aparência toda, o que adianta essa fantasia 
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toda o que adiantam essas artes todas, se daqui a bocadinho 

acabou-se a vida, e fica tudo aí, para iludir os demais. Esta 

nossa vida é uma vida que ninguém compreende, que 

ninguém nunca pode compreender, porque somos tão 

miseráveis, tão miseráveis que somos feitos de lama podre. 

Matéria, uma coisa sem importância, uma coisa 

ridicularizada, uma coisa abaixo do ridículo, por ser matéria, 

coisa de pouco duração que acaba em pouco tempo. Para que 

tanta fantasia, para que tanta ilusão, para que tanta 

superstição, para que tanto misticismo, para que tanta 

papagaiada, para que tanta arte; para que tudo isto, se tudo 

acaba em nada, se tudo acaba em nada ser um tudo aparente, e 

por ser um tudo aparente, o valor é nada." Mas, iludidos como 

todos estavam, cegos formados pelas ilusões, só davam 

mesmo pela coisa, quando eram vítimas de sofrimentos, 

quando eram tragados pelo sofrimento, daí o desespero, as 

agonias, a desilusão e a vontade, muitas vezes, de fechar os 

olhos e dormir e não acordar mais. 

Tudo por admitir uma vida falsa como se fosse real, uma 

vida falsa como se fosse verdadeira, e por ser falsa todos 

recebendo os golpes cruéis, e daí a desilusão, a desilusão da 

vida, e dizendo, a vida é uma ilusão, mais depois de tragado 

pelo sofrimento. A vida não gosta de ninguém, e por não 

gostar é que de uma hora para outra acabou-se a vida, então o 

que vale esses gestos todos que aparentam ser bons. Só 

aparenta ser bem. É sem gosto, somente traiçoeiro, e quem 

está iludido, cego de olhos abertos, quem não sabe divulgar, 

pensar, está obsedado, e aí sofrendo as conseqüências, que são 

os martírios, martirizados por essa vida sem recompensa, a 

recompensa é o fim dela, é o extermínio dela. 

 

Portanto, hoje, mais ou menos todos sabendo o porquê 

desses fracassos, de ficarem assim como estavam, assim como 

são, encantados, como verdadeiros palhaços num picadeiro, 
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cada qual com as suas palhaçadas, cada qual com as suas 

sábias burrices do nada. O que é que é a matéria? Nada. 

Porque matéria é lama, é lama podre, então não vale nada. 

Mas fizeram dessa lama o que? Queriam fazer dessa lama o 

que nunca puderam fazer, um paraíso; fizeram sim, um 

paraíso de lutas e sofrimentos, sem recompensas. 

 

Então tudo isto não passou, nem passa, de uma 

palhaçada, de um palhaço que não sabe e nem sabia o porquê 

aí nasceu, nessa Terra, e muito menos porque nasceu e o 

porquê nasceu, sem saber o porquê nasceu do nada, sem saber 

o porquê se originou do líquido sem saber o porquê está 

vivendo, porque vive aí dentro desse mundo. 

 

Então não passava tudo isto, de uma grande palhaçada, 

de uma porção de palhaços, cada qual com o seu modo de 

palhaçar; um palhaçando de um jeito, outro palhaçando de 

outro jeito, e assim de uma infinidade de modos, de 

palhaçadas, sendo então a Terra um circo em que cada bicho e 

cada animal representa o seu papel. 

 

Um jardim zoológico, porque a Terra é uma bicheira 

produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas, 

de todos os jeitos, e de todos os tamanhos. Portanto, a Terra é 

um jardim zoológico, e assim os bichos se devorando uns aos 

outros, comendo uns aos outros, o mais forte se aproveitando 

do mais fraco, o mais forte se alimentando do mais fraco, uma 

bicharada, um jardim zoológico, por serem bicheiras e 

produtos de bicho, bicho de todas as formas, de todas as 

maneiras, de todos os jeitos, de todos os modos, de todos os 

feitios, de todas as cores. Enfim um jardim zoológico, o bicho 

Racional e o bicho irracional. 

 

Então um jardim zoológico, e por serem bichos, não 

sabiam o porquê estavam vivendo aí, assim dessa maneira, 
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horrivelmente. Ninguém sabia dizer o porquê viviam aí desse 

jeito, dessa forma. Gagos atrasados como já foram, não 

sabiam pronunciar uma palavra, se tornaram, com o tempo, 

uns papagaios, não aprendendo nada, não sabiam nada; 

outros, aprendendo pouco, sabiam falar pouco; outros, 

aprendendo a falar muito sabiam falar muito; outros 

aprendendo a falar bem, sabiam falar bem. 

E assim, uma infinidade de papagaios, que não sabiam 

dar solução do porquê assim eram. E assim todos em trevas 

devido estarem aí dentro do fogo, do elétrico e magnético. 

 

A luz verdadeira do animal Racional não é essa aí do 

fogo. Essa aí é a luz do fogo, aí das trevas, Portanto, o animal 

Racional enxergando per meio dessa luz do fogo, está em 

trevas, está dentro das trevas. 

Porque a luz verdadeira do animal Racional é a luz do 

mundo de sua origem   a PLANÍCIE RACIONAL. Então esta 

é que é a verdadeira luz do animal Racional, a Luz Racional. 

E não essa luz aí deformada, que deformou-se em fogo, 

ficando o animal Racional assim dessa maneira, assim desse 

jeito, devido a essa deformação. Então se tornaram animais 

por estarem aí dentro dessa deformação. 

Agora, descoberta a origem de todos, e todos 

conhecendo a sua verdadeira origem de Racionais puros, 

limpos e perfeitos, per meio do conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Vão adquirir a sua luz verdadeira, a Luz Racional, uma 

voz conhecendo a sua verdadeira luz, vão ficar iluminados por 

ela, e recebendo todas as orientações dadas pelo seu Mundo 

de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Então, como já sabem, 

o fluído Racional entrando na pessoa e o elétrico o magnético 

desligando-se do corpo da pessoa. 
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A pessoa ficando iluminada por sua verdadeira luz, 

então, aí, saiu das trevas, estava em transe por que estava 

enxergando por meio da luz deformada. A luz de fogo, o 

elétrico e magnético. Então viviam em trevas. 
 

E agora por conhecerem o seu verdadeiro natural, a sua 

verdadeira luz, a Luz Racional, saíram das trevas. 
 

Agora estão no seu verdadeiro lugar. Conhecedores do 

seu verdadeiro lugar. Com a sua verdadeira luz. 
 

A Luz Racional, a luz verdadeira do animal Racional. 
 

Então iluminados por sua verdadeira luz vão receber 

todas às orientações precisas para o equilíbrio da vida. 

 

A luz do fogo é a luz das trevas. 
 

Portanto, estavam todos em trevas, falando em luz 

divina, mas a luz divina das trevas é a escuridão. 
 

E por isso nunca puderam ver essa luz divina, nem sentir 
essa luz divina, porque nas trevas não há luz divina. 

 

Dentro do fogo do elétrico e magnético não há luz 

divina. 
 

Aí dentro do inferno, do fogo dia e noite, só há trevas e 

onde há trevas não há luz divina. 
 

A luz divina não está nas trevas, falavam em luz divina, 

mas ficavam somente na imaginação. 
 

Supunham que existisse, como existe, mas não está aí 

nas trevas. Luz imaginária. Ficava só na imaginação de todos, 

porque todos estavam em trevas. 
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Dentro das trevas não há luz divina, dentro do fogo não 

há luz divina, agora sim, é que conhecem a luz divina, a Luz 

Racional, mas para conhecerem a luz divina tinham que 

conhecer em primeiro lugar o seu verdadeiro natural, que não 

conheciam, e a sua verdadeira origem, para aí então 

conhecerem a luz divina. 

 
Agora sim, conhecem a luz divina, a luz do outro 

mundo, que é a luz da origem do mundo de animais 

Racionais, esta sim, e que é a luz divina. 

 
Agora sim, estão sendo iluminados pela luz divina a luz 

da verdadeira origem de todos, a luz do Mundo Racional, da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A Luz Racional, a luz divina, a verdadeira luz da 

eternidade. A luz divina é da eternidade. É dos eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL, e não aí do fogo, das trevas, do 

elétrico e magnético. 

 
Esta luz nunca veio ao mundo. Está vindo agora, 

ninguém nunca conheceu o seu verdadeiro natural. Ninguém 

nunca conheceu a sua verdadeira origem. Estão conhecendo 

agora. Ninguém nunca conheceu o outro mundo que deu 

conseqüência a esse, estão conhecendo agora. Então, a luz 

divina nunca veio aí nas trevas. 

 
Então todos de posse do conhecimento verdadeiro da sua 

origem, do seu verdadeiro natural, do natural de tudo e do 

natural de todos, dessa deformação, desse passo que deram 

para aprenderem e saberem fazer uso do seu livro arbítrio. 

 
E assim está aí na Terra o maior tesouro de todos, o 

maior brilhante de todos a maior riqueza de todos, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Todos se entendendo e se compreendendo 

Racionalmente. Por todos serem orientados pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A felicidade imperando entre todos, o bem-estar, a 

tranqüilidade, a paz, a harmonia, enfim tudo de bom, todos 

alegres, contentes, felizes, felicíssimos, por viverem como 

nunca viveram, como nunca pensaram em viver, nunca 

pensaram que o mundo ia chegar a tal ponto. Só pensavam ao 

contrário. E o mundo ia de ruínas em ruínas. 

 

Todos pensavam que o mundo ia sempre de pior para 

pior. E agora vendo e conhecendo a transformação que o 

mundo está passando, a satisfação de todos é incalculável, por 

ver o mundo aí, a Terra, a caminho de ser um verdadeiro 

paraíso, pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

E assim todos orientados pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, recebendo, todas as orientações precisas para o seu 

equilíbrio e o seu bem-estar aí na vida, na vida terrena, na 

vida terráquea, todos recebendo todas as orientações precisas 

para o equilíbrio Racional. Para o bem, para a felicidade. 

 

Se fosse no espiritismo, diriam, "intuições", "recebendo 

comunicações".   Mas o natural não é espiritismo. Espiritismo 

é aí de elétrico e magnético. 

 

No espiritismo ninguém conhecia o seu verdadeiro 

natural, a sua verdadeira origem, vivendo todos aí em trevas 

com a luz do fogo. E pensando que a vida fosse essa mesma, e 

que essa fosse a verdadeira luz do animal Racional. Pensando 

que iam muito bem. 

 

Mas a Luz Racional é outra. Da luz do verdadeiro 

natural, a pessoa recebe todas  as orientações precisas, em 



141 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

qualquer lugar que estiver. Onde estiver e como estiver. Para 

o seu equilíbrio, para o seu bom andamento, a felicidade 

integral, a felicidade que sempre foi falada aí dentro do fogo, 

mas nunca encontrada, e agora a encontraram na 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Por serem, e por conhecerem a 

sua verdadeira origem, de Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

E assim, vejam quanto tempo perdido aí no elétrico e 

magnético, quanto tempo perdido aí nas trevas, sofrendo, 

sofrendo sempre. 

 

Sem garantias de nada, aí vivendo a mercê da sorte, a 

mercê das oportunidades, enfim, uma vida sem sossego, por 

viverem nas trevas, quem vive nas trevas vive sofrendo. 

Quem vive nas trevas não tem garantia. Quem vive nas trevas 

é porque não sabe porque vive. Quem vive dentro de fogo é 

porque não sabe o porquê vive dentro do fogo, senão não ia 

viver dentro do fogo. 

 

Enfim, vivendo em trevas e julgando e pensando que 

estavam muito certos. E vendo a contradição sempre em si 

mesmos, a permanência do sofrimento. Porque ninguém está 

certo, ninguém nunca esteve certo. Por estarem aí dentro de 

uma deformação, aí dentro das trevas, vivendo de 

experiências em experiências. 

 

Quem vive em trevas não sabe o que diz, não sabe o que 

faz, vive inconscientemente. Vive variando sempre, por estar 

em trevas. 

 

Quem está em trevas nunca está satisfeito com coisa 

alguma, como o ser humano, que nunca está satisfeito, sempre 

insatisfeito, por viver em trevas, por viver dentro do fogo, e 

quem vive dentro do fogo, vive intranqüilo, não tem paz não 

tem sossego dia e noite, não tem satisfação, nunca está 
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satisfeito, estão sempre insatisfeitos. Por estar num lugar que 

não é o seu, como está o animal Racional, dentro do fogo, no 

lugar que não é dele. No mundo que não lhe pertence. No 

mundo que não é dele e sim do animal irracional. 

 

E, por ser o mundo que não é do animal Racional, o 

animal Racional nunca está satisfeito. Por muito bem que 

esteja nunca está satisfeito, pois não está no mundo que é o 

seu. Aí no elétrico e magnético, aí dentro do fogo, aí em 

trevas, vivendo insatisfeito, aborrecido, contrariado, sem 

garantia, perdido, aéreo, sem saber muitas vezes o que faz, 

vivendo inconscientemente, com medo, porque está no mundo 

que não é o seu. 

 

Então tem que viver com medo, tem que viver 

desconfiado tem que viver, tem que viver de mentiras, porque 

está no mundo que não é o seu. 

Estando no mundo que não é o seu, não pode ter 

sossego, sofre, todos sofrem, não há este que não sofra. Por 

estar aí no mundo que não é o seu. Por estar em trevas, aí 

dentro do fogo. Portanto, quem está nas trevas, não pode ter 

sossego. 

Estão aí sem saber o porquê assim são. Sem saber o 

porquê são mortais, sem saber porque sofrem tanto, sem saber 

o porquê de sua origem, sem saber o porquê do seu natural, 

porque, dentro do fogo, em trevas, não podiam conhecer coisa 

alguma aí de dentro do elétrico e magnético. 

 

Agora, conhecedores do porquê de tudo isto, e 

conhecendo o seu verdadeiro mundo, que não conheciam e a 

sua origem, e o porquê estavam aí em trevas, vivendo porquê 

tinham vida, mas não que tivessem prazer de viver. Devido ao 

sofrimento irresistível, e não terem garantia de espécie 

alguma, por isso, aí expostos a todo o sofrimento. Por estarem 
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em trevas. Por estarem em um mundo a que não pertencem, o 

elétrico e magnético. 

 

O mundo do animal Racional é cá de cima, a PLANÍCIE 

RACIONAL, um mundo muito diferente desse. 

 

Esse mundo é um mundo deformado. O mundo de fogo, 

em que tudo pega fogo, e todos pegando fogo, aí dentro dessa 

fogueira, é o mundo sem sossego dia e noite, cheio de 

asneiras e de paliativos que não resolvem nada, paliativos 

aparentes, somente para ver se alivia um pouco, mas, nem 

assim. 

 

E assim, vivendo com essa vida falsa, vivendo na 

expectativa, vivendo com medo de tudo, com medo de ser 

vítima disto, de ser vítima daquilo, de ser vítima daquilo 

outro, vivendo com medo, com medo de morrer disto, com 

medo de morrer daquilo, com medo de morrer daquilo outro, 

com medo de morrer assim, com medo de morrer assado, 

vivendo a vida toda com medo. Com medo sim, porque 

ninguém quer morrer. 

 

Todos querem viver. Morrem porque não têm outro 

remédio. Morrem porque a vida não é esta. Se a vida fosse 

esta, não morriam, seriam eternos; mas, por não ser a vida 

esta, é que tudo se acaba. Porque tudo é mentira, e por ser 

mentira, se acaba. Por viverem assim, nesta vida de mentiras, 

sem garantias, é que vivem todos desse jeito, horrivelmente, 

com medo de tudo, desconfiando de tudo, desconfiando 

sempre disto ou daquilo. Por viverem em falso, procurando 

meios e modos de se distrair com esses paliativos, mas, nem 

assim. 

 

Distrações nunca resolveram sofrimentos de ninguém. 

São paliativos que mantêm, como sempre, a mesma situação 
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de todos. A situação angustiante, todos angustiados, todos 

vivendo porquê têm vida, mas todos insatisfeitos, nunca estão 

satisfeitos com coisa nenhuma. 

 

Agora a Luz Racional iluminando todos os animais 

Racionais, por ser a verdadeira luz do seu Mundo de Origem 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Agora todos de regresso ao seu Mundo de Origem, 

porque chegou a hora, chegou a hora de todos regressarem ao 

seu verdadeiro mundo, de onde saíram, a PLANÍCIE 

RACIONAL. Está aí em mãos de todos a estrada brilhante de 

outro mundo que deu conseqüência a esse, a PLANÍCIE 

RACIONAL, e todos com a bússola verdadeira de sua estrada 

certa nas mãos, todos a caminho da Estrada da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL para o seu Mundo de Origem. 

 

A verdadeira estrada para alcançar a eternidade, para 

chegar ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL 

está aí o conhecimento Racional a estrada da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, a Estrada Racional, a Estrada da PLANÍCIE 

RACIONAL. A Estrada verdadeira do Mundo de Origem de 

todos. Todos de regresso ao seu Mundo de Origem, pelo 

conhecimento Racional, pelo conhecimento do seu verdadeiro 

natural. Pelo conhecimento da sua verdadeira origem, pelo 

conhecimento de onde saíram, porque saíram, como saíram, e 

para onde retornarão, e como retornarão. 

 

Está aí em mãos de todos a estrada verdadeira, a estrada 

Racional. A estrada que era desconhecida de todos, o que é 

justamente aquela por onde vieram para essa Terra, e ninguém 

sabia. Para onde vão, muito menos ninguém sabia responder. 

 

Hoje todos sabendo responder. Cientes de onde vieram, 

como vieram, porque vieram, para onde vão, como vão, e 



145 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

porque vão, o princípio dessa deformação e o fim dela, e 

agora o conhecimento em mãos de todos. 

 

E assim está aí o conhecimento completo do porquê 

desse mundo deformado, do porquê estavam aí dentro do 

fogo, do elétrico e magnético, do porquê não se conformavam 

de serem assim, sofredores e mortais. Do porquê de toda essa 

existência deformada, dessa vida angustiosa, viverem a vida 

toda sem saber porque aí viviam, dentro do fogo, dentro do 

elétrico e magnético, tinham mesmo que viver angustiados. 

 

Por não poderem desvendar os mistérios, os enigmas, 

então ficavam angustiados por não terem solução do porquê 

viviam aí pisando nesse chão sem saber porque. Vivendo 

todos com medo, todos assustados todos sem garantias. As 

enfermidades, a revolta da natureza, enfim, uma vida 

angustiosa por viverem todos no ar. Por viverem todos 

pisando em falso, com uma vida falsa, e por isso, sem esperar, 

perdem-na de um momento para outro. 

 

Assim todos no ar, todos angustiados, por saberem que 

são condenados à morte sem saber porquê. O que é que 

fizeram para ter essa condenação com que ninguém se 

conforma; ninguém se conforma com a morte, morre porque 

não há outro remédio; então, angustiados a vida toda, 

perguntando o porquê que somos condenados à morte. E 

ninguém soube responder porque, porque ninguém sabia o 

porquê aí estavam vivendo, ninguém sabia porque foi feito 

assim, ninguém sabia porque estava aí vivendo, perdido nesse 

mundo, ninguém conhecia a sua origem. 

 

Ninguém conhecia o seu natural, ninguém sabia 

responder, e as angústias continuando; todos aflitos querendo 

saber porque são condenados à morte; ninguém respondia e 

ninguém sabia responder. 
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Hoje, todos sabendo porquê; quais foram os primeiros 

passes criminosos o que deram; hoje, todos sabendo o crime 

que cometeram. Saíram da PLANÍCIE que está cá em cima, 

entraram na parte que não estava pronta para entrar em 

progresso. Foram advertidos, chamados à atenção, mas não 

quiseram retroceder, entraram por livre e espontânea vontade, 

por esse pedacinho que não estava pronto para entrar em 

progresso, devido ao livre arbítrio que todos tinham e têm até 

hoje. 

 

Mas não sabiam que as conseqüências seriam essas, 

porque esse pedaço também era um pedaço puro, não estava 

pronto para entrar em progresso, mas, era um pedacinho puro, 

como toda a PLANÍCIE. 

 

Então, uns tantos entraram, por livre e espontânea 

vontade, e começaram a progredir por conta própria. Foram 

chamados atenção, pois aquele pedaço não estava pronto para 

entrar em progresso, mas, teimaram e quiseram progredir por 

conta própria, e o resultado foi esse, catastrófico, que aí está, 

que eles não esperavam; foi um passeio que quiseram dar aí 

embaixo. 

 

Agora, terminado o passeio, está aí a estrada do regresso 

ao Mundo de Origem a PLANÍCIE RACIONAL. 

Está aí a estrada Racional; IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

que quer dizer, unir-se aos puros do mundo de sua origem a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Está aí porque ficaram deformados, e daí mortais; a 

origem e a causa de serem mortais; a deformação fora do seu 

verdadeiro natural, fora de sua verdadeira origem, fora do seu 

verdadeiro Mundo de Origem, e por ficarem deformados é 

que ficaram desconhecidos de sua origem e de seu verdadeiro 

natural. 
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E agora, conhecendo o seu verdadeiro natural, sua 

verdadeira origem, todos de volta ao seu verdadeiro mundo, a 

A PLANÍCIE RACIONAL. 
 

São animais Racionais de origem Racional. Tornaram-se 

animais por se deformarem; e agora, acaba a angústia de 

todos, por conhecerem o porquê eram mortais. Por estarem 

fora do seu natural, por estarem deformados em animais, aí 

dentro do elétrico e magnético. 
 

Agora na estrada de volta ao seu Mundo de Origem, não 

deixem de ler e reler sempre, para se imunizar o mais 

depressa possível, os livros "UNIVERSO EM 

DESENCANTO''. 
 

O animal Racional tinha que chegar, com o tempo, a 

conhecer sua verdadeira origem. Agora chegou o tempo e a 

época do animal Racional conhecer a sua verdadeira origem, e 

o seu verdadeiro natural. E assim está aí, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 
 

Veja a desolação do mundo, e grande espanto, o grande 

espanto sim, por conhecerem o que estão conhecendo, 

abismados, admirados, como quem diz, essas soluções, já há 

muito, muitos pensavam, mas não sabiam como podiam 

encontrá-las, e hoje, encontrando tão naturalmente, tão 

simplesmente. 
 

O espanto de muitos é muito grande, a admiração de 

muitos é muita, o impacto de muitos é muito grande, a 

emoção de muitos é muito grande, por ver e saber o porquê 

dessa vida de papagaios, dessa vida que muitos julgavam 

saber muito, esquecendo que não sabiam nada, e hoje, estão 

vendo que nada sabiam mesmo, não sabiam nada porque 

desconheciam o porquê desse nada, desconheciam as bases 

verdadeiras da origem, as bases verdadeiras naturais. 
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E assim sendo não podiam resolver o ideal, que é 

conhecer o que estão conhecendo, é saber o que estão 

sabendo. Pois o saber do nada não podia adiantar nada. 

 

Era ficar como estavam, mantendo os mistérios, vivendo 

de coisas imaginárias, não sabendo e não conhecendo de onde 

surgiram, só imaginando. 

 

Hoje estão sabendo que a cabeça é um relógio ligado ao 

fluído elétrico e magnético, o causador das imaginações e das 

intuições, porque não há efeito sem causa. Vivendo tanto 

tempo perdido que não podia ser de outra forma, só mesmo 

dentro de uma base a que não pertenciam a base do elétrico e 

magnético. 

 

E assim, felicíssimos para o resto da vida, agora todos 

sabendo porquê estão vivendo, não sabiam porque viviam e 

hoje estão sabendo porquê aí viviam, e o porquê desse tudo 

encantado. Encantado quer dizer misterioso, vive sob mistério 

sob o encanto. Mistério e encanto são a mesma coisa. 

 

Agora aí em mãos de todos as soluções de todos esses 

mistérios, de todo esse encanto, de todos esses enigmas, enfim 

felicíssimos, mais do que felicíssimos, por saberem e terem 

certeza do porquê estão vivendo. 

. 
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A LUZ RACIONAL 

 

 

 

E assim, tudo se transformando, naturalmente, para o seu 

estado natural. Já não era sem tempo, porque o sofrimento já 

estava demais, atingindo a todas as camadas, todos sem 

sossego, todos sem garantias, todos assustados, todos com 

medo, todos vivendo porquê têm vida, mas sob uma luta 

infernal. Mas agora, com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, vai 

tudo se modificar para o bem de todos, todos sendo orientados 

pelo seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, e 

sendo iluminados pela sua verdadeira luz, a Luz Racional, e 

não esta aí do monstro, do fogo: o elétrico e magnético, que 

não pertence ao animal Racional. 

 

São formados aí no elétrico e magnético, mas a origem é 

Racional, então prevalece a origem, e não essa deformação 

Racional. E, assim, veja quanto contentamento, quanta 

alegria, quanto choro, quanta emoção, de alegria, de 

satisfação, todos chorando de emoção, de alegria, de 

satisfação por encontrar a sua situação definida e a definição 

desse mundo em que vivem e desconheciam porque viviam 

nele. 

 

E, hoje, a definição de tudo, a definição desse mundo do 

elétrico e magnético, a definição dos seres e a completa 

definição do animal Racional. Ninguém esperava isto no 

mundo, sendo uma das maiores surpresas a todos, e as provas, 

reais. Dirão: “É verdade! Até que chegou o que ninguém 

esperava, estávamos encantados. Estamos emocionados pelo 

nosso desencanto e pelo desencanto do mundo e sua criação. 
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Era por isso que ninguém tinha sossego neste elétrico e 

magnético, todos viviam sofrendo, bons e maus. E agora, toda 

esta situação definida, divulgada, e a nossa origem definida e 

divulgada. E nosso ser, o porquê de nós sermos assim, 

animais Racionais, definido e divulgado, Agora sim, é que 

chegou o certo dos certos, a razão deste mundo assim ser e a 

razão de nós todos assim sermos. 

 

Maior felicidade universal, maior riqueza universal não 

podia existir, a situação de todos definida e a definição desse 

encanto pavoroso, dessa fogueira que é o elétrico e 

magnético. Viviam aí perdidos, sem ter um consolo, sem ter 

um apoio, falam na divina providência e ela muda sempre 

ficou, porque, aí, no elétrico e magnético, ela nunca existiu. E, 

por isso, nunca deu o ar de sua graça. 

Agora é que conhecem a verdadeira luz da divina 

providência, a Luz Racional, a luz do Mundo de Origem do 

animal Racional a PLANÍCIE RACIONAL. Agora perto de 

todos, junto à todos, por estarem ligados pelo fluído do 

mundo de sua origem, o fluído Racional, que entra no seu 

"eu" e faz a ligação com o seu mundo verdadeiro a 

PLANÍCIE RACIONAL. Agora estão certos de que o mundo 

chegou ao seu fim e que devem também estar no fim. Estão 

no fim do mundo. Estão no fim de suas vidas de animais 

Racionais. Porque está aí o conhecimento do retorno de todo 

animal Racional ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. Então, a salvação e a retirada daí, só podia ser 

feita pelo verdadeiro Mundo de Origem a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Tantas coisas aí no elétrico e magnético, criadas e 

inventadas para ver se chegavam a um ponto fraternal e nunca 

podiam, devido ao desequilíbrio do elétrico e magnético. No 

elétrico e magnético não está a solução do encantado, do 

animal Racional. Então viviam nessa penitência, enganando- 
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se a si mesmos, e a correspondência sendo sempre nula, e o 

sofrimento, só sofrimento e mais sofrimento, padecimentos e 

mais padecimentos, nunca adiantaram as súplicas, os pedidos, 

os respeitos, as reverências, enfim as atenções. Nunca 

adiantaram. Por isso, o sofrimento no mundo sempre se 

multiplicou, mostrando e provando a nulidade das caduquices. 

E, assim, hoje, em suas mãos a maior riqueza do mundo, a sua 

salvação, o maior tesouro do mundo, que é a sua volta ao seu 

Mundo de Origem. 

 

Portanto, hoje vivem alegres e felizes, pois não é para 

menos, emocionados com o livro da salvação, do Racional 

Superior, que vem revelar o porquê desse universo. Vem 

revelar a gêneses perfeita e completa do mundo elétrico e 

magnético e mostrar o Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. Assim, leiam, leiam para desenvolverem-se 

Racionalmente, por meio da leitura ficarão imunizados e 

receberão o fluído dentro do seu Eu, o fluído Racional, o 

fluído puro. Sendo retirado o fluído monstro do elétrico e 

magnético, o fluído causador de todas as monstruosidades o 

elétrico e magnético. 

Assim vejam quanta alegria, quanta alegria no mundo 

inteiro, quantas festas, quantos festejos para o resto da vida, 

festejando a despedida do encanto e festejando a volta do 

animal Racional ao seu Mundo de Origem, festejos e mais 

festejos por esta mudança. Mudar de um mundo a que não 

pertenciam, em que viviam penando e sofrendo, para o 

verdadeiro mundo de sua origem. Sair da lama para ir para o 

puro, sair de um inferno para ir para a pureza. 

Portanto, leiam, não percam tempo, já perderam tempo 

demais, e por isso, eis a razão do sofrimento aí tragando à 

todos. Cada qual sofrendo a sua maneira, a seu modo. Está aí 

a bússola Racional, que, Racionalmente, tudo é, e em mãos de 

todos. 
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E assim, quem vive aí dentro do elétrico e magnético 

vive fora da realidade, e por viver fora da realidade é que tudo 

é aparência, e aparências não são verdades. E vivendo todos 

de aparências, vivem todos enganados; enganando, porque 

vivem todos de aparência. 

Então não existe nada de verdade, tudo é mentira, e por 

tudo ser mentira é que tudo se acaba, Portanto, todos 

enganados, pois todas as verdades aparentes são mentiras. 

Portanto, ninguém está certo, todos estão errados e tudo é 

errado e deformado, e por ser errado, não regula, a natureza 

não regula, ninguém regula, tudo mentira, porque tudo é 

ilusão, vivendo todos de mentiras, vivendo mentindo, vivendo 

enganados e enganando. Esta é a vida do elétrico e magnética 

Todos com essa vida de mentiras, por isso, tudo se acaba. 

Então quem vive de mentiras, desregulado, 

desequilibrado, tonto, sofrendo desse jeito, horrivelmente, não 

sabe o que diz, não sabe o que faz, é um papagaio que 

aprendeu a falar, se não aprendesse não saberia falar, não 

saberia se expressar. Papagaios não sabem o que dizem, não 

sabem o que fazem, e por isso não sabiam porque eram assim, 

não sabiam porque aí estão assim, podres, em matéria podre, 

fedorentos, catinguentos, morrinhentos, seborrentos, podres 

em vida, bicheiras em pé, sem saber porque são deteriorados 

desse jeito. Não sabiam porque eram deteriorados desse jeito. 

 

Então ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que faz, 

vivem todos enganados, vivem todos mentindo, e por isso 

tudo é aparência e nada mais. Das fantasias fizeram realidade, 

das aparências fizeram verdades, dessas mentiras fizeram 

realidades, de mentiras sim, porque se acaba. Então tudo é 

mentira, todos vivem mentindo, todos vivem enganados, e 

enganando dentro do elétrico e magnético. Chega de tanta 

mentira, de viverem enganados, enganando e mentindo, tudo 

porquê vivem aí dentro do fogo, do elétrico e magnético. 
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Estão dentro do fogo e não sabiam porque. Agora estão 

sabendo o porquê da origem desse mundo, a origem desse 

fogo e o porquê da origem de todos. A gêneses do universo 

completa, Portanto, quem não sabe o que diz, quem não se 

conhece, não sabe o que faz. O melhor é ficar calado e 

procurar aprender as coisas como são. 

Todos dizem estar com a verdade; verdades aparentes, 

enganados e enganando, mentindo; nesse mundo deformado 

não existe nada de verdade, tudo é mentira, e por ser mentira 

tudo se acaba, se fosse verdade tudo isso seria eterno. 

Portanto, dentro do elétrico e magnético não existe verdade, 

tudo é mentira, verdades aparentes. Verdade somente na 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, aí sim, é que está a verdade, 

por isso é Racional, a razão, a verdade das verdades. 

E vocês aí, dentro desse fogo, e não sabiam porque, 

desentendidos, sofrendo a vida inteira, sem saber porque, sem 

sossego a vida inteira, e hoje todos sabendo porquê. Nem 

sabiam porque viviam enganados, enganando e mentindo. 

Então tudo isto que existe aí no elétrico e magnético é 

mentira, aparências só, por isso tudo se acaba. 

Essas forças invisíveis que vocês ignoravam a origem e a 

existência, metem-se com elas sem saber onde estão se 

metendo. São forças do fogo, são forças destruidoras, são 

forças que nunca deram paz e sossego a ninguém, são forças 

que nunca salvaram ninguém. Aparências não são verdades, e 

se nessas forças estivesse a verdade, como esses mentirosos 

vivem pregando e falando, essas forças há muito trariam a paz 

do mundo, a paz e a felicidade de todos. Isso é mentira, isso já 

é muito antigo, de mil anos, desde a existência do elétrico e 

magnético. E se fosse força para a restauração do bem da 

humanidade, da fraternidade, da paz e do amor, da felicidade 

de todos, já há muito todos tinham tudo isto, mas pelo 

contrário, o sofrimento se multiplica cada vez mais. 
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Então, para que implorar às forças aí dentro do fogo, aí 

dentro dessa fogueira? Forças do fogo, força que é fogueira aí 

do elétrico e magnético. Forças destruidoras, por isso está aí a 

prova, o sofrimento de todos; ninguém tem sossego nem para 

dormir. Quer dizer: quem não conhece a si mesmo vive 

enganado e enganando os outros, jogando os outros dentro do 

fogo, fazendo propaganda dessas armas do fogo, dessas armas 

destruidoras invisíveis. Veja se você tem sossego, veja e você 

tem paz, veja se você tem saúde. 

 

Vejam o inferno em que vocês vivem; como vão fazer 

propaganda dessas forças? Para jogar os outros dentro do 

inferno? Para colocar os outros desassossegados, sem 

sossego, agoniados, agoniando, fazendo a propaganda dessas 

forças do fogo que nunca deram paz a ninguém, nem 

felicidade, nem sossego, nem melhoras, nem equilíbrio? 

Enfim, forças só para destruir. Então porquê vivem fazendo 

propaganda de forças só para destruir o seu próximo? Forças 

aí do fogo do elétrico e magnético, do mal, porque dentro 

desse mundo tudo é mau, dentro do elétrico e magnético não 

tem nada bom, tudo é aparência, é só mal puro dentro dessa 

deformação, não tem nada de bom, e por não ter nada de bom, 

é que todos sofrem, todos penam que faz pena. 

 

E assim vivem esses encantados, enganados, enganando 

e mentindo, mentindo por ser essa uma vida de mentiras, com 

esse mundo de mentira, e por ser mentira, tudo se acaba. 

 

Parem de fazer propaganda do mal ao seu próximo, 

invocando forças do fogo como se fossem benignas. Se essas 

forças, que são milenares, fossem boas, já era para ter vindo a 

restauração do bom de todos por meio dessas forças do 

elétrico e magnético. Vão conhecer o que é o elétrico e 

magnético no livro "UNIVERSO EM DESENCANTO". Para 

conhecer o que são essas coisas todas. E que esse mundo é de 
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mentiras, e que esse mundo é de aparências, o que são todos 

dentro dessa fogueira, fogo de dia e fogo de noite. 

 

Não sabiam porque estavam aí dentro dessa fogueira do 

mal, ficando a vida toda sem sossego, sofrendo a vida toda. 

 

Como é que vão fazer propaganda de forças para jogar 

os outros no inferno, para viver como vocês vivem, sem 

sossego, sofrendo, todos a fazerem propaganda daquilo que 

não conhecem, daquilo que não sabem porque existe. 

 

Portanto, leiam a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

conheçam o que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

conhecer o que é esse encanto, para conhecer esse mundo do 

elétrico e magnético, esse mundo de mentiras em que todos 

vivem mentindo, enganando-se porque tudo é aparência e 

nada mais. 

Não existe aí nada de verdade, verdades aparentes não 
são verdades. 

Então cadê a verdade? Onde está a verdade? 

Procuram a verdade aí e não a encontram, porque tudo é 

aparência e tudo se acaba. Então estão fazendo propaganda de 

quê? Da mentira? 

Enganando os demais, traindo os demais, jogando essas 

forças destruidoras nos demais, para destruí-los mais 

depressa, para o seu sofrimento aumentar. 

Chega! Chega de tanta mentira, chega de mentir tanto, 

chega de se trair tanto! 

 

E assim, os atrasados vão aceitando tudo, e sofrendo 

pelo seu atraso. 
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O atraso se multiplicando cada vez mais e o sofrimento 

imperando entre todos, por pensarem estar certos, sem 

estarem, sem conhecerem o certo. 

 

Papagaios que só sabem falar aquilo que aprendem, se 

não aprenderem nada sabem. Bichos que não se conhecem e 

por isto não sabem porque estão vivendo nesse mundo.Não 

sabem de onde vieram, porque vieram, como vão e porque 

vão. 
 

E assim, o elétrico e magnético faz a destruição de si 

mesmo, e por isto tudo se degenera. A degeneração dos seres, 

a degeneração de tudo, se multiplicando cada vez mais, por 

ser o mundo do mal. Ninguém é bom. Tanto apregoam o bem 

e não existe nada bom no elétrico e magnético. Apregoam 

tanto o bem, como coisa que o bem existisse. 

Tudo aí é mau, por isso estão dentro do fogo, estão 

dentro do inferno, dentro dessa fogueira, e sem saber porquê. 

Quem está dentro do fogo não está bem, está mal e bem mal. 

 

Então vá aprender primeiro, para saber porque está aí 

dentro do fogo, se fossem bons não estariam aí dentro dessa 

fogueira. 

Vá ler a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para saber e 

conhecer o porquê desse mundo, o porquê dessa fogueira, o 

porquê todos assim são e o porquê tudo assim é, para depois, 

então, saber o que diz, e não viver assim vergonhosamente, 

mentindo a vida inteira, enganando a vida inteira e enganado 

também. 

 

Essas forças do fogo, do elétrico e magnético, são forças 

destruidoras, não são forças benfeitoras. Aplicar o bem, 

dentro do mal, como se ele existisse. Existe sim, o bem 

aparente, mas aparências não são verdades. 
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Então tudo é mentira, iludidos por fantasias, por 

aparências, por seres materiais. 
 

Um iludido lá sabe o que faz? Um iludido lá sabe o que 

está fazendo? Um mentiroso lá sabe o que está falando? 
 

Assim, vão ler a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

saberem porquê estão aí, o porquê são animais Racionais, e o 

porquê são papagaios e só sabem aquilo que aprendem; 

aprendem muito, sabem muito, se aprendem pouco sabem 

pouco, se não aprendem nada não sabem nada. 

 

Papagaios, o muito que sabem não vale nada, porque 

tudo é aparência. 
 

Procurem a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

conhecerem tudo isso, saberem o porquê de tudo isso. 

Saberem o que é o desencanto. Procurem o desencanto para 

saberem o que são, para verem o quanto são traídos por si 

mesmos e quanto estão traindo os demais; quantos fingidos, 

quantos falsos; tudo é falso porquê tudo é mentira, e por isso, 

tudo se acaba. Se fosse verdade não se acabaria, por ser 

mentira é que tudo se acaba. 

Portanto, chega de mentir tanto. 

Agora, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL já é outra coisa 

muito diferente, é o conhecimento do outro mundo que deu 

conseqüência à esse, e que veio descrever o porquê desse, o 

princípio desse, e a salvação e o retorno de todos ao seu lugar 

de origem a PLANÍCIE RACIONAL. 
 

É muito diferente, é o conhecimento natural de todos, é o 

conhecimento verdadeiro da origem de todos. Então, quem 

podia e quem pode salvar o animal Racional, é o mundo de 

sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
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Só o mundo do animal Racional é que pode salvar o 

animal Racional, e assim, está aí a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, e todos de retorno ao seu Mundo de Origem. 

 

Esse mundo está no fim, e todos estão no fim. 
 

Então, leia a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

conhecer o que é tudo isto e o que deve admitir. Conhecendo 

o certo dos certos e o errado dos errados, conhecer o bem 

verdadeiro e o mal. 

 

Portanto, chega de perder tempo com essas coisas aí de 

dentro do fogo, do elétrico e magnético, para cessarem os seus 

sofrimentos, para cessar o sofrimento dos demais, para cessar 

o sofrimento dos outros. 

Essas forças naturais e sobrenaturais são forças 

destruidoras. Vejam como a pessoa vive enganada e 

enganando, pensando que está plantando o bem e plantando o 

mal de si e dos demais. Por não saber o que está fazendo, por 

não ter consciência nem convicção do que está fazendo. 

 

Implorando em vão, pedindo em vão, sofrendo a vida 

inteira e recomendando aos demais essas asneiras todas. 

Enganado, enganando e desenganando. 

O que acontece? Sofre que faz pena e não tem sossego 

dia e noite. 

Brigas, aborrecimentos permanentes, contrariedades, 

agoniados, inimigos, não têm um pingo de sossego, nem pode 

ter, porque vive enganado e enganando os demais. Vive traído 

e traindo os demais. Então tem que viver num inferno em 

vida. O desassossego permanente, nem para dormir tem 

sossego, aborrecimento em cima de aborrecimento, 

contrariedades. 
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E assim, sofrendo, sofrendo, penando, penando, a ponto 

de quase ficar louco, desorientado de tanto sofrer, de tanto 

penar, de tanto desassossego, de tanto desarranjo, por viver 

sem saber porque vive, não tendo forças, porque desconhece a 

origem e o porquê da existência, e enganados, e enganando, 

sofrendo as conseqüências pensando que está certo, e por 

estar errado, o sofrimento provando que se isto tudo fosse 

bom, como apregoam os papagaios, todos viviam muito bem, 

todos viviam felizes, alegres e contentes; ninguém sofria, 

porque estavam unidos ao bom, mas quanto mais falam no 

bom e no bem, mais se multiplicam os males. 

 

Portanto, enganados e enganando, mentindo e traindo. 

 

E, por não conhecer e por não saber, pensando e 

julgando que está muito certo vivendo, e o sofrimento 

provando o contrário, se estivesse certo não sofria, por não 

estar certo é que sofre e teima. 

 

Então, leia a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. É da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL que todos precisam, é a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL que todos estão procurando, 

que todos estão precisando. Aí, sim, nasce o equilíbrio e o 

bem-estar. 

 

Vamos consolidar com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

para ter as orientações precisas ao equilíbrio de todos, as 

orientações dadas pelos habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL; para consolidar é preciso a persistência na 

leitura, para que se imunizem o mais depressa possível, para 

terem o verdadeiro equilíbrio Racional, e aí, nascer a paz, o 

amor e a feridade, para sempre. 

 

Do mundo de sua origem, a verdadeira origem, que é a 

PLANÍCIE RACIONAL, é que todos estão precisando; do 



160 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

contacto com os seus irmãos, puros, limpos e perfeitos, da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Isto sim, aí sim, é que a pessoa é feliz, recebendo todas 

as orientações precisas, vendo a sua luz, a Luz Racional, 

sendo iluminada pela verdadeira luz de sua origem, a origem 

do animal Racional. 

Então, sim, a pessoa está feliz para o resto da vida; em 

vida ligada à Eternidade, aos eternos da PLANÍCIE 

RACIONAL, e não nascendo mais aí nessa podridão. Perder 

tempo, sofrer sempre, até morrer. 

Então, o que adianta estar perdendo tempo com esses 

seres e com essas forças do elétrico e magnético? 

O que adianta perder tempo com isto, se prejudicando? 

Morre, torna a nascer para sofrer, por estar perdendo tempo 

com coisa inútil, uma coisa que só serve para perturbar a 

todos, o elétrico e magnético. No elétrico e magnético nada 

presta, nada serve, porque tudo é aparência, devido ser uma 

deformação Racional. 

Sim, estão aí dentro do fogo, nessa fogueira noite e dia, 

porque já sabem que isto tudo é deformado. E por ser 

deformado não vale nada, tirando pelo seu sêr, de matéria, de 

lama podre; os restos dos restos, que depende de tudo para 

viver. 

Portanto, o que é aí desse mundo deformado, do elétrico 

e magnético, não vale nada. Basta tudo ser deformado para ser 

mentira, por ser somente aparência e nada mais. 

Então, conhecendo já o seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, sabendo porquê foram parar aí 

nessa lama, dentro desse buraco. Não sabiam porquê, mas já 

sabem porquê. 
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Então vão continuar a admitir a deformação do que está 

deformado? De que não está direito? Podem continuar a 

admitir essas forças do sobrenatural? Perdendo tempo? 

Deformados por pertencerem ai ao fogo. A recompensa 

nenhuma, a não ser do sofrimento se multiplicando cada vez 

mais. Parem com isso! Entrem no seu caminho verdadeiro, a 

estrada verdadeira, que deu conseqüência ao animal Racional. 

 

Então sim, não continuarão a perder tempo, como 

sempre perderam, aí dentro do elétrico e magnético. Essas 

filosofias caducas de embusteirismo grosseiro, vivendo de 

mentira, mentindo, enganando, enganados, porque tudo é 

ilusão e nada mais. Parem com isto! 

 

Abracem o seu caminho verdadeiro, a sua estrada 

verdadeira, para não voltarem mais aí dentro do fogo, do 

elétrico e magnético. 

 

Todos são de origem Racional, por isso são animais 

Racionais, conhecem já o seu Mundo de Origem, e a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL está aí para que todos retornem 

ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Não percam mais tempo com o elétrico magnético. 

Perder tempo para que? Para tornar a nascer aí nessa lama, 

para tornar a sofrer? 

 

Assim, o elétrico e magnético, por nada ser é que se 

acaba, por ser tudo mentira é que tudo se acaba. 

 

Portanto, todas essas forças que julgam ter poderes aí 

dentro do elétrico e magnético são forças astrais, tudo isso é 

aparência só, mentira. E por isso sempre alimentou o 

sofrimento de todos, que se multiplica cada vez mais, e por 

isso tudo ser mentira é que tudo se acaba. 
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Parece que está bem hoje e amanhã está mal. Aparência 

só. Hoje parece que resolveu e amanhã nada adiantou, 

aparência só. 

 

E assim, na IMUNIZAÇÃO RACIONAL está tudo de 

que todos precisam. 
 

Está somente o bem e a salvação verdadeira de todos, 

porque a salvação do animal Racional só pode ser feita pelo 

seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo 

do animal Racional. Sim, só pode ser feita pelo seu Mundo de 

Origem. 
 

A felicidade, a paz, a fraternidade de animal Racional, só 

pode ser feita pelo seu mundo de sua origem. O equilíbrio do 

animal Racional só pode ser feito pelo mundo de sua origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Portanto, o bem, a felicidade, a paz do animal Racional, 

só pode ser feita do mundo de sua origem e não daí do 

elétrico e magnético, porque essas forças do elétrico e 

magnético são forças deformadas, que não dão paz a 

ninguém, e por isso, todos sofrendo cada vez mais. São forças 

que derrotem os adeptos em pouco tempo. 

Portanto, tudo que o animal precisa depende do seu 

Mundo de Origem. 

E para conseguir se comunicar com o seu Mundo de 

Origem leia para saber de onde veio, porque veio, como vai e 

porque vai; para conhecer o seu verdadeiro natural, a sua 

verdadeira origem, o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

saber o porquê desse mundo aí, elétrico e magnético, saber 

porque foram parar aí dentro desse fogo saberem porque 

assim são, pois que ninguém soube o porquê desse mundo 

elétrico e magnético. 
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Portanto, a felicidade verdadeira, o equilíbrio verdadeiro, 

o bem-estar verdadeiro do animal Racional, depende do seu 

Mundo de Origem. 

 
Então, para que tenha contacto com os habitantes do seu 

Mundo de Origem, têm que conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. E então, ter contacto com os habitantes do outro 

mundo que deu conseqüência a esse. E vai saber o porquê 

desse, vai saber porque assim ficou e vai voltar, como está aí 

a volta, ao seu Mundo de Origem. 

 
Enquanto está aí perdido, será orientado para a boa 

marcha da vida, para o bom equilíbrio, afastando os males do 

corpo e os males da vida. E os animais Racionais sendo 

orientados Racionalmente, até o extermínio dessa carcaça de 

lama. Então tudo que o animal Racional precisa, e necessita, 

depende do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 
E para ter contacto com o seu Mundo de Origem, é 

preciso saber o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e para 

conhecer é preciso a persistência na leitura, desenvolvendo-se 

Racionalmente, para ter contacto com a PLANÍCIE 

RACIONAL e com os habitantes dela. 

 
Então, depois de ter o seu trato verdadeiro, trate da 

felicidade. Vão perder tempo ainda com esse manejo aí da 

deformação, aí no fogo, no elétrico e magnético, com essas 

forças que estão aí para o desassossego de todos, para o 

infortúnio de todos? 

 
É por isso que ninguém nunca teve sossego no mundo, 

porque nunca conheceu o que está conhecendo agora, o seu 

verdadeiro mundo, que deu conseqüência a esse mundo aí 

deformado. E, assim, essas forças aí do elétrico e magnético 
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nunca trouxeram a paz, a felicidade para ninguém, pelo 

contrário, lutando aí todos, de Herodes a Pilatos. 

 

São forças destruidoras, por isso são de dentro do fogo, 

de dentro de forças deformadas, forças astrais deformadas, 

todas dos astros deformados, de dentro do fogo, e por isso 

nunca trouxeram a paz a ninguém, nem a felicidade de 

ninguém, pelo contrário, tudo ao contrário. 

É que eles estão aí também se digladiando, por serem 

deformados também, por estarem aí dentro do fogo, 

deformados. E, por isso, nunca puderam trazer a paz entre 

todos no mundo, e todos que tem contacto com eles vivem em 

um inferno em vida. Sofrendo sempre, de Herodes a Pilatos. 

Porque são forças destruidoras, que estão aí se 

destruindo. 

Porque tudo que está dentro do fogo é para se destruir, e 

por isso vai se degenerando, se enfraquecendo e 

desaparecendo; seres do fogo não podem salvar quem está 

dentro do fogo. Pois eles nunca puderam se salvar. Como é 

que vão salvar os demais, como é que vão salvar os outros? 

Pois eles são de dentro desse fogo, do elétrico e magnético. 

Agora, EU dou razão, porque não conheciam a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, agora é que estão conhecendo; 

dou razão em admiti-los como uma esperança, como uma 

tábua de salvação, mas quem se mete com semelhantes seres 

vivem num inferno em vida, não tem sossego noite e dia, 

porque eles estão aí para isso, para tirarem o sossego de todos, 

jogar uns contra os outros, para fazer um inferno na vida da 

pessoa, botar uns contra os outros, fazê-los inimigos, amarrar 

os negócios, dificultar tudo; adoentar, empobrecer todos, 

botar todos descompreendidos de si mesmos, todos tontos. É 

amigo agora, daqui a bocadinho já inimigo. Está se 
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entendendo muito bem daqui a bocado está desentendido, está 

conversando muito bem, daqui a bocado está discutindo, 

brigando. Não dão, enfim sossego a ninguém. 

 

São forças destruidoras; só se mete com elas quem não 

as conhece. Mete-se a título de adquirir uma tábua de 

salvação. Quer dizer, pessoas vítimas da fé. Sofrendo por 

ignorar o que sejam essas coisas, por não conhecerem a 

origem de tudo isso. 

Tudo isso é uma deformação, e por isso está aí dentro do 

fogo, se digladiando, sofrendo, tanto os da Terra como os 

invisíveis, aí dentro dessa fogueira, do elétrico e magnético, e 

nunca tiveram solução do porquê assim são. 

 

E por isso sempre de mal a pior, no mundo inteiro, nunca 

puderam trazer a paz ao mundo, nem a paz a ninguém. 

 

Nunca puderam salvar ninguém, nunca puderam por fim 

nos males, e por isso os males aí se multiplicando sempre, a 

ponto de chegarem nessa situação de desequilíbrio total, o que 

é até uma vergonha, se apresentarem como salvadores e 

protetores e deixarem chegar a essa situação do "salve-se 

quem puder." 

Se as forças de que se julgam estarem possuídas fossem 

benfazejas, derramariam o bálsamo da bondade e da 

fraternidade entre todos, para a boa compreensão de todos e o 

bem estar de todos. E não ao contrário, pois o bálsamo que 

derramam sobre os seus entes, sobre os seus adeptos, são 

bálsamos de desassossego, bálsamos de inferno em vida, 

bálsamos de sofrimento, bálsamo de quem não tem garantia, 

bálsamo de "salve-se quem puder." bálsamos de tudo de ruim 

sobre os seus entes, sobre seus adeptos. Pois estão aí todos 

sofrendo, sem sossego. São forças de fogo, para destruir 

todos, não equilibram ninguém. 
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Basta serem forças do fogo para serem ruins, com a 

aparência de boas. Como o ser humano é ruim e aparenta ser 

bom, É bom enquanto não mexem com ele, mexeu com ele é 

uma fera. A fera está escondida por dentro, por fora é só 

aparência, assim são aqueles, os astrais, estão aí dentro do 

fogo, dentro dessa fogueira, fogo de dia e fogo de noite, o 

elétrico e magnético. 

O ser humano nasce aí nesse mundo sem saber porque, 

vivendo aí dentro dessa terra sem saber porque. 

Ninguém, por ver os demais viverem, sabe viver. Só 

sabe falar porque o ensinaram, se não ensinassem, o papagaio 

não sabia falar. Se ensinam pouco, sabem pouco, se ensinam 

muito sabem muito, e se não ensinarem nada, não sabe falar 

nada. Papagaios que não sabem o que estão falando e estão 

dizendo. 

Então, só porque nasceram aí, vão admitindo o que os 

demais vão dizendo que é bom.Vão dizendo por verem os 

demais dizerem, não sabendo, com certeza, se é bom ou não. 

“Ah! Fulano disse, é bem, é muito bom!” Quem aí se mete 

fica fanatizado, obcecado, embriagado; depois, pensa que está 

certo; porque está fanatizado e, fanático, é um cego. 

Portanto está aí o seu prato verdadeiro, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o prato de todos, para que 

todos conheçam o seu verdadeiro mundo de origem, para que 

se imunizem e não nasçam mais aí no fogo, como um 

condenado a sofrer e condenado à morte. Então todos 

precisam das orientações dadas pelo seu mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Porque são de origem racional e, 

por isso, são animais Racionais.Então, para o seu verdadeiro 

equilíbrio e bem-estar, o animal racional tem que ser 

orientado pelo seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, para que tudo dê certo na vida. Tudo que o 

animal racional precisa depende do seu mundo de origem. 
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Então, para o seu verdadeiro equilíbrio e bem-estar, o 

animal Racional tem que ser orientado pelo seu Mundo de 

Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, para que tudo dê certo na 

vida. Tudo que o animal Racional precisa depende do seu 

Mundo de Origem. Então as orientações para o equilíbrio do 

animal Racional são do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, e não aí do elétrico e magnético, orientações de 

quem está aí dentro do fogo, se digladiando, se acabando, 

sofrendo. 

A felicidade, o bem-estar, a paz, o amor e tudo de bom e 

de bem para o animal Racional está no seu Mundo de Origem, 

nas orientações dadas pelo seu Mundo de Origem. E para ter 

as orientações dadas pelo seu Mundo de Origem, basta 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que seja 

feliz, felicíssimo para o resto da vida. 

São animais Racionais, conhecem agora o seu 

verdadeiro mundo, a PLANÍCIE RACIONAL. Está aí 

descoberto o outro mundo que deu conseqüência à esse 

mundo de fogo, que habitam. 

 

Agora todos com a sua bússola na mão, que é o 

conhecimento, para entrarem em contacto com os eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL, e ainda aí, em vida, nessa lama, 

pertencerem a eternidade, por terem contacto com os eternos. 

Aí, como já sabem, vem o fluído Racional que entra na 

pessoa, e faz a ligação da pessoa cem o seu Mundo de 

Origem.Nascendo então na pessoa a Vidência Racional, e por 

meio da Vidência Racional, a pessoa daí de baixo, da Terra, 

vendo tudo aqui em cima, na PLANÍCIE RACIONAL, com 

seus habitantes e se entendendo com eles, por adquirir a 

Vidência Racional por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

E para adquirir isto basta ter persistência na leitura. 

Muito simples, muito fácil, muito natural, sem sacrifício. 
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Então, agora, o mundo entrou nessa nova fase, a Fase 

Racional. A fase do fim do mundo e do fim de todos, por isso 

está aí o conhecimento Racional, o conhecimento do retorno 

de todos os animais Racionais ao seu Mundo de Origem. Por 

meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Está aí o fim do animal Racional na Terra, e o fim do 

mundo. Tão naturalmente. Para alcançar basta ler, basta saber 

o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para alcançar a luz 

verdadeira do animal Racional. 

 
E assim ficarão todos iluminados pela sua verdadeira 

luz, a Luz Racional. 

 
Então, aí, nascerá a felicidade de todos, a compreensão 

entre todos, por que todos são orientados Racionalmente, 

nascendo o equilíbrio verdadeiro de todos, o bem de todos, a 

felicidade de todos, a paz de todos, a alegria entre todos, a 

satisfação de viver, o prolongamento dos anos de vida, por ser 

afastado do corpo o fluído elétrico e magnético, o fluído do 

fogo, o fluído destruidor, o fluído de formado; e a alegria de 

todos de um modo geral, todos alegres, contentes e felizes, 

cessando os males da vida e cessando os males do corpo. Por 

estarem vivendo Racionalmente, por estarem todos sob as 

orientações do seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 
Então, a felicidade e a paz reinarão no mundo, até o final 

de todos e até o fim de tudo. 

 
Agora, aí, no elétrico e magnético, é como estão vendo, 

um inferno em vida, ninguém se entende, o fluído elétrico e 

magnético, o fluído destruidor, não dá paz nem sossego a 

ninguém, é o causador de todas as ruínas do ser humano, de 

todas as monstruosidades do ser humano, o fluído monstro do 

fogo. 
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Basta ser fogo para ser monstro. E os seres astrais 

também, da mesma forma, monstros, por serem seres aí de 

dentro do fogo, são deformados. Agora, vejam, por não 

saberem e não conhecerem tudo isso, como sofriam, 

procurando a paz e sem ela, procurando ser felizes e não 

sendo, procurando o tranqüilidade e não tendo, procurando a 

saúde e sem ela. 

 

Enfim, todos errados com o elétrico e magnético, por 

serem encantados, e por não saberem o porquê de assim 

serem. 

Agora estão sabendo, a gêneses completa dessa fogueira, 

desse encanto. A razão desse fogo, desse inferno, dessa 

agonia toda, dessa monstruosidade toda, basta ser fogo para 

ser monstro: fluído monstro, elétrico e magnético. Fluído 

destruidor, por isso está aí a destruição dos seres, a destruição 

do mundo, tudo em decomposição, tudo em destruição. Um 

desentendimento geral, uns contra os outros. Uma fogueira, e 

ninguém sabia o porquê dessa fogueira, ninguém sabia porque 

estava aí dentro desse fogo, e por não saber, considerava tudo 

isso muito natural. Por não saberem porque viviam aí dentro 

desse fogo, vivendo sem saber porque viviam, sofrendo sem 

saber porque sofriam, e morrendo sem saber porque morriam. 

Mantendo aí esses mistérios todos, esses enigmas todos, sem 

poder desvendá-los, vivendo de experiências, experimentando 

tudo, para ver se dá certo ou não. 

 

E assim, a vida inteira sofrendo, e sempre na indecisão 

de tudo, por desconhecer a razão e o porquê está vivendo em 

cima dessa terra, a razão e o porquê existe essa Terra, e a 

razão da existência de todos esses seres. 

 

Desconhecidos de tudo, encantados, não podiam mesmo 

saber nem conhecer o certo, porque aí dentro do fogo nunca 
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existiu nada de certo, e por isso, tudo é aparência, tudo é 

mentira, e por tudo ser mentira é que tudo se acaba. Vivendo 

por verem os demais viverem, falando que nem papagaios, 

porque os ensinaram a falar, se não ensinassem não sabiam. 

Portanto, só sabem aquilo que aprendem, papagaios, e agora 

então conhecendo o outro mundo que deu conseqüência a 

esse, o mundo verdadeiro Racional. 
 

Agora sim, é que chegou a verdade das verdades, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
 

Então, tratem de se imunizar o mais depressa possível, 

não percam mais tempo aí com o fogo, com os pertences do 

fogo, o elétrico e magnético. 

Chega de sofrer, chega de penar. 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é uma coisa do 

verdadeiro natural de todos, é do verdadeiro natural que 

desconheciam; desconheciam o seu verdadeiro natural, não 

conheciam a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Á IMUNIZAÇÃO RACIONAL é o verdadeiro natural 

de todos, e a desconheciam. 
 

Agora é que estão conhecendo o seu verdadeiro natural, 

a sua verdadeira origem e a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

que é do verdadeiro natural do animal Racional. 
 

Por não conhecerem o verdadeiro natural do animal 

Racional não conheciam a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. E 

que a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é do verdadeiro natural do 

animal Racional. Agora todos conhecendo o verdadeiro 

natural, por conhecerem a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que 

é do verdadeiro natural do animal Racional. O lugar de 

origem, o seu mundo, e por ser do verdadeiro mundo do 
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animal Racional é que na IMUNIZAÇÃO RACIONAL está 

todo o conhecimento, estão todos os conhecimentos da 

origem do animal Racional. 

 

Uma vez conhecendo o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL estão a par de tudo. O natural, é, como já sabem 

e conhecem, de Racionais puros, limpos e perfeitos. Por se 

deformarem em animais Racionais é que ficaram 

desconhecidos de sua origem. Mas agora, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, voltarão ao seu lugar de 

origem. 
 

E assim, como já conhecem, como já sabem, está na 

hora, e está na hora mesmo, de todos regressarem ao seu 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL por meio do 

conhecimento do verdadeiro natural de todos, por meio do 

conhecimento da verdadeira origem de todos. 
 

Então, está aí o conhecimento anunciando que está na 

hora de todos voltarem ao seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 
 

E para voltar é preciso conhecer a estrada, conhecer o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, conhecer a estrada da 

descida até aí na Terra e a subida até o mundo de todos, o 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
 

E assim está na hora do regresso de todos ao seu Mundo 

de Origem, a maior riqueza do mundo, todos no seu mundo, 

de onde saíram puros, limpos, perfeito e sem defeitos, com 

seu progresso de pureza, na PLANÍCIE RACIONAL. Um 

mundo muito maior do que esse, muito maior do que esse aí 

do fogo, do elétrico e magnético deformado, aí todos sofrendo 

amargamente por desconhecerem a sua origem. Vivem 

pensando, penando e penando, e sempre nessa vida de 

remediar, até não poder mais. Essa vida de remendos, a vida 
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da matéria, remendos e mais remendos, até não poder mais 

remendar e findar a existência. 

Agora está aí o leme real na mão de todos, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que todos retornem ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Já sabem perfeitamente como é feita essa trajetória, já 

sabem perfeitamente o porquê estão aí dentro dessa fogueira, 

o porquê chegaram ao ponto que chegaram, aos restos dos 

restos, aos restos do nada. 

Parasitas sem saber porque eram, parasitas da natureza, 

explorando tudo e sem dar nada. 

Portanto, tratem de ler, ler e reler sempre, para se 

desenvolverem Racionalmente, e adquirir o fluído Racional 

dentro do seu EU, e haver a ligação do seu "eu" com o seu 

Mundo de Origem, para receber todas as orientações precisas 

para o equilíbrio de todos aí dentro do fogo, dentro do elétrico 

e magnético. Mas a vida aí dentro do elétrico e magnético vai 

ficar muito boa, por ter o equilíbrio Racional até o fim da 

existência de todos. Vão viver de maneira diferente esse resto 

de tempo que têm ainda para viver, devido as novas gerações; 

então vão ser felicíssimos, mas muito felicíssimos, por serem 

imunizados Racionalmente. Então a vida vai ser muito 

melhor, vai mudar, como do preto para o branco, essa vida 

que estão levando agora. Mas é preciso que se note que a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL está aparecendo agora; agora a 

infância toda imunizada e todos felicíssimos, porque são 

orientados Racionalmente, pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Então vão viver muito felizes, mas felizes mesmo, 

findando-se ainda, mas não nascendo mais aí dentro desse 

fogo. Porque todos já estão de regresso ao seu Mundo de 

Origem. 
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Por isso EU aviso, está na hora, não vai chegar a hora 

não, está na hora, a hora não vai chegar, já chegou; está na 

hora de todos procurarem saber e conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para não nascerem mais dentro 

dessa fogueira, e por isso, o conhecimento está aí, para todos 

por meio do conhecimento se imunizarem e regressarem para 

o seu mundo verdadeiro de origem. 

 

E assim, vejam quanta felicidade, a felicidade das 

felicidades. Ainda são muito felizes, porque já são burro 

velhos, endurecidos e amadurecidos e ainda têm tempo, com 

persistência na leitura, de se imunizarem para não voltarem 

mais aí para sofrerem, amargamente, desesperadamente, nessa 

vida de lutas sem proveito. E assim, não percam tempo, leiam 

e releiam, leiam e releiam para se desenvolverem 

Racionalmente, se imunizarem e serem orientados pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem. 

 

O mundo do animal Racional é a PLANÍCIE 

RACIONAL. Não é dentro do fogo, estão em um mundo a 

que não pertencem, aí no elétrico e magnético. 

 

Não pertencem a esse mundo, e sim a PLANÍCIE 

RACIONAL, por isso são animais Racionais. 

 

E para terem ligação com seu Mundo de Origem é 

preciso conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

adquirirem o fluído do seu mundo. E, o seu EU, ficar ligado 

ao seu Mundo de Origem e receber todas as orientações 

precisas para o bem de todos a felicidade de todos, para o 

equilíbrio de todos e para a boa marcha de todos; sendo 

orientados em tudo para o bom viver, o viver Racional e 

cessando então, assim, os males do corpo e os males da vidai 

por desligar-se do corpo o fluído elétrico e magnético, o 

fluído do fogo, o fluído do monstro, o fluído causador de 
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todas as ruínas do mundo, de todas as ruínas do animal 

Racional que não pertence a ele. Está ligado a ele, mas não 

pertence a ele, e por isso, todos sofrem que faz pena, devido o 

fluído elétrico e magnético que não dá sossego a ninguém. 

 

E assim, vejam quanto tempo perdido, aí, dentro dessa 

fogueira, dentro do mundo a que não pertencem, aí, dentro do 

que não são pertences da vida, pois o mundo do animal 

Racional é a PLANÍCIE RACIONAL, o seu Mundo de 

Origem, e não esse aí, do fogo, do elétrico e magnético, o 

mundo deformado. 

 

Portanto, todos de parabéns, todos de volta ao seu lugar 

de origem, por estar aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL para 

todos; a volta é para todos. Não é salvação, e sim a volta ao 

seu Mundo de Origem; fala-se em salvação para uma boa 

interpretação, mas, não se trata de salvação. Trata-se de sair 

de um mundo que é do animal irracional para o seu 

verdadeiro mundo, a PLANÍCIE RACIONAL, o seu Mundo 

de Origem; trata-se de uma mudança de um mundo que não é 

seu para o seu verdadeiro mundo, é a mudança de um mundo 

que não lhe pertence. 
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A VOLTA PARA O MUNDO DE ORIGEM DE TODOS 

 

 

 

 

Estão fazendo uma mudança, estão saindo de um mundo 

que não é o seu mundo, para irem para o seu mundo 

verdadeiro que é a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Saíram deste mundo aqui de cima e foram fazendo essa 

viagem até aí em baixo, e agora, já conhecem e sabem como 

foi feita essa viagem e como foram parar em um mundo 

deformado, deformados também. 

 

Agora, voltando para o seu verdadeiro mundo aqui de 

cima; saindo desse mundo aí de baixo que não é do animal 

Racional e voltando para o seu mundo aqui em cima, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

É uma mudança! Foram daqui de cima até aí em baixo, e 

agora, tornam a mudar para cima, para o seu Mundo de 

Origem, mas vejam que para fazer sentir os papagaios 

conhecerem tudo isto, foi uma dificuldade. Vejam quantas 

repetições desnecessárias para uns, e necessárias para outros. 

Para uns, está repetido de mais, e para outros, ainda precisava 

muito mais, porque este conhecimento é para todos, e tem os 

rudes de mais, os incompreensíveis demais, os confusos 

demais e é para estes, que estão aí as repetições, repetições 

que ainda são poucas. 
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Então, para muitos não precisava repetir, mas para 

outros, ainda é pouco o que aí está. É preciso que se note que 

isto não é para todos, e sim apenas para os incompreensíveis, 

para os confusos. 

 

Está aí o conhecimento todo da mudança para todos 

deixarem de serem podres em vida, lamas em pé, bicheiras em 

pé e voltarem para o seu Mundo de Origem, o mundo de 

puros, limpos e perfeitos. É uma mudança, não é salvação. 

 

E assim, todos de regresso à sua verdadeira casa, á sua 

verdadeira mansão de origem, ao seu Mundo de Origem, à 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Por estarem fora do seu Mundo de Origem, num mundo 

que não é o seu, é que sofrem que faz pena, e todos aí estão 

sofrendo e penando; sofrem ricos e pobres sem saberem o 

porquê todos penam, mas agora, todos ricos de satisfação por 

estar aí em vossas mãos o conhecimento da volta ao seu 

Mundo de Origem. 

 

Para a boa interpretação dos confusos é que se falou 

muito em salvação, para que pudessem compreender aos 

poucos o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, mas agora, 

como já têm o conhecimento, estão vendo que é uma 

mudança que o animal Racional faz para o seu Mundo de 

Origem, para a PLANÍCIE RACIONAL, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Saem aí de baixo onde foram fazer esse passeio e voltam 

aqui para cima, para a sua verdadeira mansão de origem, para 

o seu verdadeiro mundo, a PLANÍCIE RACIONAL. E assim, 

leiam e releiam, para irem se desenvolvendo Racionalmente e 

receberem todas as orientações precisas para o bom e 

brilhante equilíbrio de todos. Enquanto permanecerem aí 
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nessa vida de lama, sem proveito, vivem e morrem e tudo fica 

aí, nessa vida de aparências, vida de ilusões e nada mais. Vida 

da riqueza da lama, das riquezas aparentes, dos brilhantes de 

lama, dos brilhantes aparentes. Vida das ilusões, dos que 

viviam iludidos e sofrendo as conseqüências das ilusões, se 

desiludindo e se desprendendo dessas riquezas do nada. Basta 

ser matéria, basta ser lama, para não ter valor algum, mas, os 

bichos, por não se conhecerem, viviam com esse apego à 

lama, e agora, Racionalmente, se conhecendo e reconhecendo. 

 

Vejam quanto tempo perdido com essas ilusões todas, 

com essas fantasias todas e dizendo: "Quanto eu fui traído 

pelo meu atraso, julgando a vida ser esta mesma, embriagado 

por ela, iludido por ela, para hoje ver que eu era traidor de 

mim mesmo." 

 

E assim, leiam! Tratem de ler! Interpretem o 

conhecimento que aqui está para então dizerem: "Estamos no 

fim do passeio que viemos dar aqui, no mundo do elétrico e 

magnético, do mundo do animal irracional. Estamos no fim 

do passeio, um passeio que não passou de uma aventura 

fracassada." 

 

Agora, todos bem fartos desse passeio, cheios desse 

passeio, não suportando mais esse passeio, querem todos 

voltar para o seu verdadeiro Mundo de Origem, saindo assim 

desse mundo de irracionais, de volta todos ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Aqui está a volta, por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL e todos chegando ao seu verdadeiro mundo, à 

PLANÍCIE RACIONAL. Está na hora de todos saírem daí; 

está na hora de todos voltarem para o seu verdadeiro Mundo 

de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL; está na hora desta 

mudança, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Já estão fartos e cheios de estarem aí no mundo a que 

não pertencem, porque foram dar esse passeio e ficaram 

perdidos, sem saber como. Perderam-se todos no passeio, mas 

agora, encontraram o caminho certo de volta, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para voltarem ao seu 

verdadeiro mundo, ao seu verdadeiro lugar de origem que é a 

PLANÍCIE RACIONAL, aqui em cima. 

 

Então, está na hora do regresso de todos à sua morada 

eterna, à sua verdadeira morada, a morada dos animais 

Racionais, á PLANÍCIE RACIONAL, o seu verdadeiro 

Mundo de Origem. Bem que imaginavam e desconfiavam que 

não pertenciam a esse mundo, mas não tinham certeza da sua 

origem nem do seu verdadeiro natural. Ninguém sabia coisa 

alguma, ninguém sabia o porquê desse mundo, ninguém sabia 

porque foram parar aí, e ficavam todos imaginando: "Nós não 

somos daqui, e por isso, somos desfavorecidos em tudo, 

estamos aqui provisoriamente, com uma vida que não é nossa, 

uma vida que se acaba e onde tudo se acaba." 

Então, imaginavam que não eram daí; sempre 

imaginando que se existe esse mundo assim, é porque existe 

outro de onde ele se originou, e ficavam nessa dúvida, nessa 

imaginação a dizer: "Se existe a árvore, é porque existe a 

semente." 

 

E assim é esse mundo. Se existe esse mundo, é porque 

existe outro que deu conseqüência a esse, existe a semente 

que lhe deu origem, mas, viviam nessa dúvida, sem definir o 

certo, querendo acertar, mas sem poderem acertar, e os 

mistérios sempre continuando, as dúvidas sempre reinando. 

 

Agora, está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que veio sanar 

todas as dúvidas, desvendar todos os mistérios, o porquê deles 

e o porquê de tudo. Está aí a mudança de todos sendo feita 
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pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pelo conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Está na hora! Não vai chegar a hora, não! Está na hora 

de todos tomarem o novo rumo, o novo rumo do seu mundo 

de origem, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Está na hora da mudança de todos que aí estão num 

mundo a que não pertencem, no mundo do elétrico e 

magnético que é o mundo que pertence sim ao animal 

irracional e não ao animal Racional. O mundo verdadeiro do 

animal Racional é a PLANÍCIE RACIONAL, aqui em cima. 

 

E assim, está aí em vossas mãos, o histórico completo da 

descida até chegarem a ser aquilo que são, e o histórico 

completo da subida, da mudança de um mundo a que não 

pertencem, para o seu mundo verdadeiro, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Estão todos de mudança, todos mudando, todos saindo 

desse inferno, todos saindo aí da lama, abandonado a lama, 

para voltarem a ser o que eram: Eternos, no seu mundo de 

origem, de Racionais puros, limpos e perfeitos; na PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Vejam, quanto tempo perdido aí, nessa lama, quanto 

sacrifício sem recompensa, quanto sofrimento que não tinha 

mais fim. E ninguém sabia porque eram assim. Muitos, já 

viviam aí bem desanimados com essa vida de podres em vida. 

 

Hoje, sabem o porquê disto, o porquê do passeio que 

estão dando no mundo que não é seu, no mundo do elétrico e 

magnético, no mundo que não é do animal Racional. O 

mundo do animal Racional, é o mundo puro, limpo e perfeito, 

e o mundo do animal irracional é esse aí, cheio de defeitos. 
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Portanto, todos de parabéns, porque chegou a hora mais 

feliz de todos, a hora da mudança de todos para o seu 

verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Então, tratem de ler e reler, para sentirem a Imunização 

Racional; verem os seus efeitos, sentirem os seus efeitos, que 

é a maior grandiosidade de todos: Terem a sua situação 

definida, do porquê de tudo, do porquê estão aí, pisando em 

cima dessa terra, e a continuação definida do porquê desse 

mundo encantado. Encantado, por que desconheciam o 

porquê da sua existência, o porquê da razão desse mundo ser 

assim; e hoje, sabendo e vendo o porquê disso tudo, a 

definição disso tudo, e como é embargado o sofrimento de 

todos por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

É chegada a hora; está na hora de todos regressarem ao 

seu verdadeiro mundo, á PLANÍCIE RACIONAL, ao 

verdadeiro mundo do animal Racional. Está na hora dos que 

se deformaram em animais Racionais deixarem a vida da 

matéria, a vida do ridículo, a vida dos que se ridicularizavam 

abaixo do nada, sem valor de espécie alguma; com valor 

aparente, por estarem aí, iludidos na fantasia, com as 

aparências, devido ao grande atraso, por desconhecerem o 

porquê dessa existência, da permanência de todos aí, dentro 

desse mundo de más conseqüências; más conseqüências, 

porque o mal por si mesmo se destrói, e por isso, tudo se 

acaba. 

Vejam o ridículo, o atraso e as ilusões, como cegaram de 

uma tal maneira o bicho racional que vivia sofrendo a vida 

inteira e julgando estar vencendo. Vencendo o que? Se tudo 

vai de pior para pior, pela degeneração dos seres. Vencendo o 

que? Se tudo vai de mal a pior, diminuindo e minguando até a 

extinção dos seres, pelo progresso da degeneração. 

 

Então, vencendo o que? 
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A ilusão do atrasado é que fazia com que todos 

pensassem que estavam vencendo. Não pensavam na 

realidade, porque as ilusões e o atraso não permitiam. A 

realidade, é que estavam sendo vencidos e não vencendo; 

vencidos pelos sofrimentos, vencidos pela derrota do 

extermínio. 

Então, vencendo o que? 

Só mesmo devido ao grande atraso, fanatizados pelas 

ilusões, pelas aparências, pelas coisas materiais, é que 

poderiam valorizar a matéria como riqueza, valorizar o mal 

como riqueza. 

Ricos de que? De misérias, de podridão, de sofrimento? 

Já se viu um derrotado ser rico? 

Derrotado pelo ridículo da matéria. Matéria é lama. 

Riqueza de lama, riqueza do mal, e por isso, tudo se acaba, 

pois o mal por si mesmo se destrói. 

 

Vejam quanto atraso; mas, quanto atraso, quanta ilusão. 

Todos iludidos, e o iludido é um perdido, porque quem está 

perdido, não sabe o que diz e não sabe o que faz. 

 

Nunca souberam porque estão aí, dentro desse fogo, 

devido ao grande atraso. Mas agora, estão vendo e sabendo 

que isso tudo foi uma época perdida, um tempo perdido, 

porque não são daí. Estavam aparentando, vivendo de 

aparências, como se fossem daí, por desconhecerem o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, por desconhecerem a sua 

verdadeira origem, o seu verdadeiro natural de Racionais 

puros, limpos e perfeitos. 

 

Então, julgavam, imaginavam que tinha que ser tudo 

assim mesmo, que o mundo era assim mesmo, mas ninguém 
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se conformava com ele, porque ninguém se conforma com o 

sofrimento, e muito menos com a morte. Morre sem querer 

morrer; se pudesse não morria, se pudesse não sofria, se 

pudesse não era vítima dos males aí da matéria, que não são 

poucos. 

 

Iludidos como estavam, traindo a si mesmos, pelo 

grande atraso, viviam aí como verdadeiros inconscientes, 

como papagaios, sem saberem o que estavam dizendo, sem 

saberem o que estavam fazendo, sem saberem de onde vieram 

para aí, sem saberem para onde vão. Perdidos completamente, 

num mundo sem saber porque. 

 

Agora sim, é que estão sabendo e conhecendo o porquê 

desse mundo ser assim e o porquê de todos assim serem. 
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OS MESTRES DO ELÉTRICO E MAGNÉTICO 

 

 

 

 
E assim os mestres do elétrico e magnético nunca 

puderam imaginar que podia chegar ao mundo ou que pudesse 

chegar ao mundo, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Porque 

nunca ouviram falar em IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Nunca 

passou na imaginação do elétrico e magnético que pudesse vir 

ao mundo uma coisa desconhecida dos mestres do elétrico e 

magnético. 

 

E hoje todos tendo o conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, surpreendidos com o desencanto deste mundo e 

dizendo: é verdade, nunca passou na nossa imaginação 

semelhante conhecimento, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Uma coisa que ninguém nunca pensou, sim, porque nós 

estávamos aqui fechados dentro do Elétrico e magnético. 

Estávamos aqui ligados aos fluídos Elétrico e magnético e não 

podíamos sair desta rotina do encanto, não podíamos 

desvendar estes mistérios, porquê se tornava para nós, no 

mundo, uma coisa enigmática, uma coisa misteriosa, que 

desconhecíamos o porquê que assim somos, desconhecíamos 

o porquê o mundo assim é, desconhecíamos de onde viemos e 

para onde vamos, desconhecíamos a nossa verdadeira origem, 

e por não conhecermos a nossa verdadeira origem, 

desconhecíamos o nosso verdadeiro natural. 

 

E assim sendo, não podíamos de forma alguma nos 

desencantar, tínhamos mesmo que ficar aqui mantendo o 

encanto e lutando sempre para ver se conseguíamos alguma 
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coisa deste mundo. Saber alguma coisa ao certo da origem 

deste mundo encantado, mas nunca pudemos, de maneira 

alguma, devido estarem fechados aqui dentro deste mundo 

pelo fluído elétrico e magnético. 

 

De forma que a luta era árdua, mistérios e mais 

mistérios, experiências e mais experiências e sempre tudo na 

mesma, no encanto sempre permanecendo, e a vida e o mundo 

sem solução dos mistérios que envolve e que envolvia todos. 

 

Hoje, tão naturalmente, uma coisa que nunca foi pensada 

e muito menos imaginada, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

uma coisa completamente desconhecida aqui no encanto. 

 

E hoje, tão naturalmente, todas essas revelações do que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL em nossas mãos, que só mesmo 

deste jeito, vindo semelhantes revelações, do outro mundo. 

 

Nós, encantados, não podíamos desencantar o mundo. 

Só mesmo algo de fora do encanto é que nos podia dizer o 

porquê deste encanto, o porquê desta vida, o porquê da 

origem deste mundo e da erigem de todos os seres. 

 

Só mesmo um ser de outro mundo é que nos poderia dar 

todos esses esclarecimentos que até então todos ignoravam. 

 

Hoje, tudo tão naturalmente, chegou ao nosso 

conhecimento e todos ricos de satisfação, por conhecer aqui o 

encanto e a origem dele e o desencanto e a origem do 

desencanto. 

 

E assim, o RACIONAL SUPERIOR chegou a tempo, 

brilhantemente, mais do que brilhantemente, com essas 

revelações todas, e da nossa mudança para o nosso Mundo de 

Origem. 
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Uma coisa muito perfeita, mais ainda do que perfeita, 

por ser um conhecimento Racional, a nossa mudança para o 

nosso Mundo de Origem, uma coisa tão natural que ninguém 

podia imaginar que assim fosse e que assim viesse ao nosso 

conhecimento. Tão natural causa até espanto e admiração, 

pela naturalidade com que as coisas vão se desenrolando e se 

desenvolvendo para este ponto culminante da história do 

nosso mundo. 

 
Porque a vida chegou a um ponto tal, que ninguém mais 

sabia o que fazer para felicidade de todos, ninguém sabia mais 

o que fazer, devido o ser humano estar exposto a todos os 

males naturais e à todos os males artificiais. De forma que por 

mais que a humanidade lutasse para encontrar a paz, a 

fraternidade, a alegria e a felicidade, por mais que lutasse, 

nunca pode resolver o bem verdadeiro da humanidade, de 

jeito algum podia nascer o equilíbrio de todos, de jeito algum, 

devido nós estarmos, como agora estamos sabendo, sobre uma 

base à qual nós não pertencíamos, c elétrico e o magnético. 

 
Desconhecidos por completo de nossa origem, 

desconhecidos da origem do mundo, desconhecidos de tudo 

enfim não podíamos acomodar a situação do mundo de forma 

alguma. Devido estarmos sobre esta base a qual nós não 

pertencíamos, o elétrico e magnético, que é justamente a parte 

animal do corpo, que trazia e que fazia todo o desequilíbrio do 

animal Racional. 

 
Então, por mais que procurasse o equilíbrio do mundo, 

ninguém poderia conseguir, como nunca conseguiu. Devido 

agora nós sermos conhecedores da origem verdadeira, do 

conhecimento verdadeiro da origem do mundo, é que estamos 

vendo quanta luta perdida no elétrico e magnético. Devido a 

parte animal, que é o fluído elétrico e magnético, ligado no 

animal Racional. 
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Agora, esta descoberta feita do nosso verdadeiro Mundo 

de Origem, todos recebendo o fluído do seu Mundo de 

Origem, o animal Racional ficando ligado ao seu Mundo de 

Origem pelo fluído Racional, pelo fluído do seu Mundo de 

Origem que entra dentro do seu "eu" e faz a ligação com a 

PLANÍCIE RACIONAL, desligando imediatamente do nosso 

corpo o fluído elétrico e magnético, que não nos pertence e 

que não nos pertencia. 

Então, aí sim, vindo o equilíbrio, ou nascendo o 

equilíbrio, de todos e tudo dando certo, por estarmos sendo 

equilibrados pelo nosso verdadeiro Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Quem poderia imaginar uma coisa 

dessas aqui dentro do elétrico e magnético? Ninguém. 

E assim, os mestres do elétrico e magnético fazendo 

grande espanto, e dizendo: “É verdade! Agora o mundo vai 

entrar, ou já entrou, na sua fase verdadeira Racional. E é por 

isso que a nossa qualificação, dada esta orientação Racional, 

foi justa e certa, nós sentíamos que nós pertencíamos a uma 

coisa pura, mas não sabíamos explicar esta coisa pura, porque 

desconhecíamos a nossa origem e ficávamos encabulados de 

nós sermos esquisitos, esquisitos por ter gênio animal. E não 

sabíamos o porquê desse gênio animal.” 

“Sabíamos que descendíamos de uma coisa pura e na 

mesma hora conservávamos uma dúvida: como é que o ser 

humano pode ser de origem pura se o ser humano é cheio de 

defeitos?” 

O ser humano é o animal mais feroz e desconhecíamos o 

porquê. E agora todos sabendo o que fazia o ser humano ser 

assim, é justamente o fluído elétrico e magnético que é a parte 

animal que estava ligada ao animal Racional, que fazia com 

que o animal Racional fosse pior do que os animais 

irracionais. 
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Então vivíamos nesta dúvida, ninguém sabia. Nós não 

somos de origem do irracional? E ficávamos nesta 

contradição. Não, não é possível, porque nós somos animais 

Racionais. E aí dizia o outro: “Mas é preciso ver que nós 

somos animais também.” Agora diz outro: “Nós somos de 

categoria diferente, mas não sabíamos o porquê desta 

categoria diferente, esta categoria diferente ninguém nunca 

soube explicar.” 

 

E de forma que a confusão sempre foi grande neste 

ponto de vista para encontrar a origem do animal Racional, a 

confusão sempre foi muito grande, sempre todos em dúvida 

de tudo, porque não conheciam o certo. Então, daí nascendo 

uma porção de versões, mas todas elas contraditórias, fazendo 

uma infinidade de análises, analisando de todas as formas, de 

todos os jeitos e de todas as maneiras, pesquisas sem conta, e 

nunca puderam encontrar o certo, e hoje, todos pasmados, 

assombrados, admirados como o certo chegou em mãos de 

todos tão naturalmente. Tão naturalmente, de onde vieram, 

como vieram passando pelas vinte e uma (21) eternidades, 

cada qual com a sua fase, a sua era, a sua época, o seu jeito, a 

sua maneira, até chegarem ao ponto em que tudo chegou, de 

estarem bem capacitados de entenderem o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Hoje todos bem informados para sentir e admitir 

brilhantemente e satisfatoriamente a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. E assim todos abrilhantados pelo seu verdadeiro 

Mundo de Origem, conhecendo a PLANÍCIE RACIONAL e 

sabendo que todos estão de volta ao seu verdadeiro mundo 

natural de origem. 

 

E assim, para chegarem aí neste ponto, de lapidação 

Racional, quantos transes já passaram, quantas operações, o 

fundo disto tudo, deste tempo perdido, é muito longo e muito 
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comprida é a descrição de todos estes tempos e de todas estas 

eternidades, desde a primeira eternidade até a vigésima 

primeira. 

Que o passado passou, acabou, agora vamos ao presente 

e daqui, para frente. Passado é um histórico de minúcias 

muito longo, não interessa por que passou, daqui para frente 

sim, é principal, o passado é de um atraso muito grande, o 

tempo que eram gagos e o tempo que ninguém sabia falar e o 

tempo que se entendiam por meios de acenos, o tempo em que 

todos gritavam, urravam, e assim, o passado é desinteressante, 

é desinteressante devido ter uma vida parada, uma vida morta, 

uma vida perdida, uma vida de verdadeiros bichos, bichos 

sim, porque não entendiam coisa alguma, eram que nem 

criança na adolescência; não entendem coisa alguma, agora 

sim, estão, mais adiantados, entendem e compreendem tudo 

perfeitamente e muito bem. 

Mas, com tudo isto, EU sempre venho relatando os 

pormenores das épocas anteriores, da época das épocas que 

eram selvagens, que viviam pior do que essas tribos de índios 

selvagens. Épocas mortas, épocas de ressurreição, de que 

nada sabiam, o progresso era nenhum, eram rudes, eram 

verdadeiros bichos ferozes, uns contra os outros, selvageria 

pura, embrutecimento puro, nas épocas em que eram 

antropófagos, como agora ainda existe tribos selvagens que 

são antropófagos, e tudo isto tem uma revelação muito 

grande, um histórico muito grande, mas sem proveito algum, 

por serem bichos que não se entendiam, eram selvagens, eram 

índios. 

E assim, vejam quantas modificações vieram fazendo, 

quantas transformações, quantos modos de viver para 

chegarem a este ponto, de entenderem mais ou menos as 

coisas. Mais ou menos sim, porque agora estão vendo, sempre 

volta e meia desentendidos. Muitas vezes nem entendendo a si 

mesmo, desequilíbrio consigo mesmo. 
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Agora que estão, acham que estão, bem adiantados, 

ainda continuam os desentendimentos, que fará no passado, 

que fará em outras eternidades que passaram, se agora, que se 

acham mais ou menos imunizados, os desentendimentos são 

constantes, que fará nas épocas anteriores. De forma que, já 

de muito, vem todos agonizando, vêm todos em agonia para 

ter a verdadeira solução do mundo e sua criação. 

 

Todos vindo agonizando para encontrar, conhecer e 

saber a definição do mundo e de sua criação. 

 

E hoje, chegando tão naturalmente em mãos de todos a 

definição deste encanto, a definição da origem do mundo, a 

definição da origem de todos, a definição do porquê deste 

mundo e a definição do porquê de todos os seres que existem 

neste mundo, a definição do animal Racional, a definição do 

animal irracional. Todos mais do que satisfeitos, por terem em 

mãos o desencanto do mundo. Sem esse desencanto feito pelo 

outro mundo que deu consequência a este, o mundo 

continuaria encantado. 

 

Agora dizem, quantas lutas sem proveito já se passaram 

e, hoje, todos de mudança para o seu Mundo de Origem, para 

o seu verdadeiro Mundo de Origem, tão naturalmente, por 

meio do conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A 

vida eterna, agora, se tornando para todos o ponto mais 

culminante de felicidade, de paz e de amor fraternal. Por 

todos terem o verdadeiro conhecimento e o porquê eram o que 

são, animais Racionais. 

 

Sabendo, vendo e sentindo a Racionalização do animal 

Racional, o equilíbrio Racional chegando em prol de todos e a 

todos fazendo essa grande modificação, como da noite para o 

dia, como da água para a Terra, ou como da Terra para a água. 

Uma modificação grandiosíssima para felicidade de todos, 
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para o bom viver de todos, para o equilíbrio de todos, para a 

paz de todos, para a harmonia de todos, enfim, Racional. 

Racional quer dizer: Pureza. Pureza no equilíbrio, 

porque são matéria e matéria não pode ser pura. Mas o 

equilíbrio pode ser. O equilíbrio pode ser e tem que ser. Por 

ser retirado do corpo do animal Racional a parte animal do 

corpo. E uma vez desligando esses dois fluídos, o elétrico e o 

magnético, do corpo do animal Racional, ele entra em 

equilíbrio Racional, o quê desequilibrava o animal Racional, 

era justamente o fluído elétrico e magnético, o fluído animal. 

Então aí, desaparecendo todos os males da vida e todos 

os males do corpo. Por ser desligada a parte causadora de 

todas as monstruosidades do animal Racional, do ser humano, 

o fluído elétrico e magnético, que é do animal irracional. 

E assim, entrando o animal Racional em equilíbrio 

Racional, por se afastar a parte causadora de todo o 

desequilíbrio do animal Racional, o desequilíbrio monstro que 

fazia com que o animal Racional fosse um monstro. O animal 

Racional não é de origem de monstro, é de origem pura, de 

origem boa, de origem Racional. Mas, por estarem ligados à 

esses dois fluídos monstros, é que traziam todo esse 

desequilíbrio, fazendo do animal Racional um louco, uma 

fera, um bicho raivoso, um animal venenoso, causador de 

todos os venenos do animal Racional, o fluído elétrico e 

magnético. 

Mas, para que se afaste ou fique desligado do elétrico e 

magnético, é preciso conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Lendo todos os dias para ter o conhecimento completo, 

ler todos os livros e desenvolvendo, pela leitura, a parte 

Racional, o desenvolvimento Racional. O conhecimento e o 
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desenvolvimento Racional pela persistência da leitura. Então 

está o animal Racional de mudança para o seu Mundo de 

Origem. No princípio, para que todos entendessem, usavam a 

palavra salvação, para melhor interpretação. Mas agora, 

devido a profundidade do conhecimento, chegando então a 

realidade, que não é salvação e sim a mudança do mundo, do 

animal Racional para o seu mundo verdadeiro, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

O animal Racional é de origem Racional, o seu Mundo 

de Origem é a PLANÍCIE RACIONAL. Então voltando ao 

seu Mundo de Origem, o seu mundo verdadeiro, a PLANÍCIE 

RACIONAL, o outro mundo que deu conseqüência a este. 

Como já estão fartos de saber, como estão fartos de conhecer 

e de entender o que é encanto e o que é desencanto. Então os 

mestres do elétrico e magnético, todos de parabéns por 

conhecerem a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Coisa que não 

pedia surgir no elétrico e magnético, e sim, somente de fora 

do elétrico e magnético. De fora quer dizer: De um ser do 

outro mundo. 

 

E, assim, vejam que é preciso amadurecimento do 

conhecimento para que seja imunizado Racionalmente. E 

assim, a juventude vai adorar, uma certa classe também, de 

medo geral, uns mais autênticos, porque estão a procura, há 

muito, do que agora está em mãos de todos. De forma que 

esses serão os melhores contemplados do que estão 

procurando e agora encontrado em mãos de todos. Uns tantos 

vão ficar fascinados dizendo: custou a chegar o que há muito 

estávamos a esperar. 

 

Todos agonizavam por falta do que agora se encontra em 

minhas mãos e em mãos de todos. Mas tínhamos que 

melhorar, porquê a rudez d'antes era muito grande, ainda não 

estavam habilitados, amadurecidos para aceitar semelhante 
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conhecimento, a rudez era grande, o atraso, este nem se fala, e 

tudo tem o seu dia e tudo tem a sua época e sua hora e está na 

hora do término do encanto. Porque está aí, em vossas mãos, 

o desencanto. O desencanto do mundo, o desencanto de todos 

e o desencanto de tudo. 

O sol raiando de alegria, a lua da mesma forma e as 

estrelas idem, e toda a natureza. Porque estão sentindo a Luz 

Racional. Estão sentindo e estão vendo. Uns sentem e outros 

vêem. E de forma que a natureza vai começar a favorecer a 

todos para o ponto real Racional. E a natureza é vida, dá vida, 

mantém vida, produz vidas. 

E assim, a natureza se considera feliz, mais que feliz, 

porque todos sofrem e a natureza também sofre, tudo que tem 

vida sofre, porque está tudo fora do seu lugar. Estão todos 

fora do seu verdadeiro natural e todos têm vida e tudo tem 

vida, e por isso, produz vida. Mantém vida. E, por isso, a 

natureza se encontra felicíssima, por que está vendo a Luz 

Racional na Terra, e outros, estão sentindo a Luz Racional, os 

efeitos da Luz Racional. Então tudo vibra de alegria e 

satisfação. A natureza produz seres que vibram de alegria e 

satisfação. 

Vejam que não podem apurar a alegria e a satisfação da 

natureza, a natureza tem vida e produz vida, sente e vê a Luz 

Racional. Então, tudo a dizer e todos a dizer: está na hora, 

está na hora do fim da agonia de tudo e da agonia de todos. 

Então diz, a bandeira da paz, a bandeira branca, a bandeira 

Racional, todos são de uma origem só. E por todos serem de 

uma origem só, a bandeira é uma só. A bandeira branca, a 

bandeira da paz, da fraternidade, do equilíbrio e do amor. 

 

Amor à consistência salvadora, à consistência divina, 

que são os eternos da PLANÍCIE RACIONAL. Muitos 

entenderão e compreenderão perfeitamente, no âmbito natural 
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da natureza, como vibra de alegria, como vibra de satisfação. 

A natureza tem vida e, por isso, produz vida e mantém vidas. 

A natureza é tudo que compõe o encanto deste mundo e, 

assim, chegou a hora, está na hora da alegria e satisfação de 

todos, para o resto da vida. 

Este encanto que vai deixar de ser pavoroso e que deixou 

de ser pavoroso, porquê está aí a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Pavoroso no encanto, eram encantados. 

Acabando este pedestal de angústias, terminando este pedestal 

de angústia, o encanto. O desencanto fechando as portas do 

encanto. 

E todos desencantados e seguindo a sua verdadeira 

estrada, a estrada Racional, a estrada do bem, da paz, da 

fraternidade, da pureza e da alegria, não há coisa nenhuma 

que possa competir no encanto, está aí em mãos de todos o 

maior ponto culminante do animal Racional, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A maior alegria universal, 

cessando e acabando o sofrimento para todos os animais 

Racionais. O maior passo da história do encanto, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Tinha que chegar esse dia, não 

podiam mais continuar com este desequilíbrio, o desequilíbrio 

de todos era grande, devido estarem sob o domínio de uma 

base a qual não pertenciam, o fluído elétrico e magnético. 

Então tinha que chegar esse dia, conhecendo e sabendo o 

porquê da existência desse mundo ser assim esquisito. 

 

Todos aí sofrendo sem saber porque, aí dentro desse 

mundo sem saber porque, vivendo no mundo sem saber 

porquê, vivendo no mundo sem saber o porquê dele, o porquê 

de sua origem, o porquê de ser assim, vendo todos agoniados, 

agonizando, pedindo misericórdia, pedindo um alento, para 

conduzir todos para uma solução satisfatória do porquê de 

tanta agonia, do porquê de tanto sofrimento, do porquê de 

tanto descontentamento vivendo falsamente sem saber 
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porquê, vivendo delirando, agonizando que nem loucos num 

hospício, expostos a todos os males, expostos a todos os 

sofrimentos, agoniados por não saber o porquê disto tudo, o 

porquê de toda essa calamidade. 

Todos bem intencionados e o desequilíbrio sempre 

promovendo as derrotas, o desequilíbrio da natureza que, 

agonizando também se revoltava. Como quem diz: “Eu não 

sei porquê existo como todos os seres que aí estão não sabem 

também porque existem.” E hoje todos sabendo, a natureza 

sabendo, a natureza vendo, porque a natureza tem vida, sente 

e sofre igualmente aos seus seres. 

E hoje, a natureza vendo resplandecer a Luz Racional na 

Terra e em todos. A Fase Racional já entrou, por isso está aí a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A alegria é exuberante, a 

alegria transpassa a todos os limites transcendentalmente, 

chegando e vendo o porquê de tudo e estendendo o seu facho 

de louvor a todos os seres da eternidade, a todos os seres da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

E assim todos imperando com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, por ser do verdadeiro natural de todos, para tirar 

todos deste caos que é o encanto. No encanto do elétrico e 

magnético, é o verdadeiro caos, porque não é do verdadeiro 

natural do animal Racional. 

O animal Racional é da PLANÍCIE RACIONAL, o seu 

verdadeiro mundo de origem, e por assim ser, hoje todos 

imperando com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

brilhantemente, todos brilhando como nunca, por conhecerem 

o seu verdadeiro natural que é de Racionais, puros, limpos e 

perfeitos, que ficaram desconhecidos do seu verdadeiro 

natural por se deformarem em animais Racionais. A causa do 

desconhecimento da verdadeira origem e do verdadeiro 

natural. 
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Hoje todos conhecendo, fazendo por onde se imunizar o 

mais breve possível, o mais depressa possível, para ter 

contacto com o seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. Com os eternos da PLANÍCIE RACIONAL, 

com o Racional SUPERIOR, todos fazendo por onde se 

imunizar para entrarem em contacto com a eternidade, ver os 

eternos, por estar possuído do fluído de seu Mundo de 

Origem, o fluído Racional, nascendo na pessoa a Vidência 

Racional. 

 

Nascendo no animal Racional a Vidência Racional, a 

vidência do verdadeiro natural do animal Racional. Então, 

vendo a sua verdadeira luz, a Luz Racional, a luz verdadeira 

do animal Racional. E o animal Racional equilibrado para o 

resto da vida e tudo dando certo na vida de todos. Mas para 

isso é preciso a persistência na leitura, para ficar senhor do 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Então é 

preciso a persistência, ler diariamente para o conhecimento, o 

desenvolvimento do conhecimento do animal Racional. 

 

E assim vejam o ponto culminante que a humanidade 

alcançou, de onde todos vieram, como vieram parar aí nesse 

mundo, sem conhecer nada desse mundo, sem conhecer coisa 

alguma de sua origem. Vivendo aí nesse mundo sem saber 

porque nem para quê, não sabendo o porquê nasceu nesse 

mundo, vivendo por ver os demais viverem. 

 

E hoje, tudo isto conhecendo, sabendo de onde veio e 

para onde vai, e como vai, que é justamente o corpo fluídico 

elétrico e magnético, é o corpo Racional que está aí dentro 

dessa deformação, dentro do calor, este corpo que é a causa 

deste feito em matéria fluídica elétrica e magnética, que é a 

causa deste corpo em matéria, porquê não há efeito sem 

causa. Se existe esse corpo em matéria fluídica elétrica e 

magnética é porque existe a causa, que é o fluído que está aí 
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dentro desse calor, o corpo fluídico, enquanto esse corpo 

estiver aí dentro do calor, de formado, o ser humano será 

sempre o mesmo aí a nascer, porque está aí a causa que é o 

corpo fluídico. 
 

Então ao ficar imunizado, a pessoa fica imunizada ou a 

pessoa se imuniza, a IMUNIZAÇÃO apanha esse corpo 

fluídico elétrico e magnético, esse corpo Racional, e leva para 

o seu mundo de erigem. A PLANÍCIE RACIONAL é seu 

verdadeiro mundo, como já sabem perfeitamente. Mas sempre 

repetir é bom, está aí para onde a pessoa vai. Está aí o animal 

Racional indo para o seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 
 

Então está aí de onde vieram e como vieram, para onde 

vão e como vão. Então, já está dito, o fim do mundo chegou e 

o fim de todos chegou, porque não podiam mais continuar 

com esta vida que todos vinham mantendo no elétrico e 

magnético. Uma vida de desequilibrados, uma vida de 

desequilíbrio, uma vida de sofrimento de todas as maneiras, 

de todas as formas, de todos os jeitos, sofrendo todos sem 

saber porquê e todos morrendo sem saber por que. 

 

Veja como é pavoroso aí no encanto, no elétrico e 

magnético, vivendo dentro do fogo, por ser o mundo um 

conjunto fluídico elétrico e magnético, veja que desolação! 

Vejam quanto sofrimento, quantos padecimentos, sofrendo 

sempre o justo pelo pecador. Isto, no modo de dizer, porquê 

todos são sofredores e por isso sofrem todos, sofre o pequeno, 

sofre o grande, sofre quem tem, sofre quem não tem. Sofre 

quem sabe, sofre quem não sabe nada, sofre quem parece que 

sabe tudo e sofre quem nada sabe, sofre quem conhece e sofre 

quem não conhece, padece quem conhece e padece quem não 

conhece, uma vida de remediar e de remendos de uma 

infinidade de maneiras e formas, sem limites. 
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E agora chegando em mãos de todos o verdadeiro 

conhecimento, o porquê eram assim e o porquê de serem 

assim, e hoje todos agarrados com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL para voltarem ao seu lugar de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Então estão todos ligados à 

eternidade. Uma vida aí da matéria, vivendo aí nesse mundo e 

todos sendo considerados como verdadeiros imunizados, por 

conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. E assim, 

juntos dos eternos, unidos aos eternos, ligados aos eternos, 

vivendo aí, mas pertencendo à eternidade. Por conhecerem o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

E, assim, o encanto é uma caverna que ninguém nunca 

deu solução do porquê estavam aí dentro dessa caverna. 

Agora, sim, porque não sabiam de onde vieram, como foram 

parar aí dentro dessa caverna, que é uma caverna do encanto, 

que ninguém nunca deu solução. Caverna quer dizer: uma 

coisa cheia de mistérios, cheia de enigmas e os que estão 

dentro da caverna não sabem o porquê estão dentro dessa 

caverna, tornou-se essa caverna um esconderijo onde todos 

estão escondidos, sem saber como vieram parar aí dentro 

dessa caverna. 

Ninguém tinha solução dessa caverna, vivendo dentro 

dessa caverna sem saber o porquê viviam assim dessa 

maneira. Sem saber de onde vieram, como é que surgiram aí 

e, por isso, não sabiam dar a solução verdadeira de sua 

origem, a solução verdadeira do seu natural, conservando 

dentro dessa caverna os mistérios, os enigmas e vivendo por 

ter que viver. Mas nunca souberam o porquê viviam assim 

dessa maneira. Caverna é uma coisa encantada, um 

esconderijo, onde todos estão escondidos, mas sem saber o 

porquê que estão escondidos. Sem saber porquê estão aí 

perdidos. Agora, abrindo a porta Racional, o espanto dos que 

estão dentro da caverna é grande. Todos espantados, todos 

admirados, por saberem a sua verdadeira origem. Como 
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foram, como vieram parar aí dentro dessa caverna. Então a 

admiração é grande, o espanto é grande de conhecerem o 

porquê estavam aí vivendo misteriosamente, dentro de uma 

caverna, e a porta Racional se abrindo dentro da caverna e 

mostrando a todos de onde todos vieram, como vieram parar 

aí e para onde todos vão e como vão sair dessa caverna. 

 

A caverna, já se sabe, que por ser caverna não é uma 

coisa natural. E por não ser natural é que o sofrimento de 

todos é muito grande, todos sofrendo, todos agoniados, 

porque só no pensar que, com mais dias ou menos dias, é 

morto, isto já apavora, porque ninguém quer morrer. 

 

A morte é o desprazer de quem vive, é o maior 

desprazer, é o maior flagelo da humanidade. 

 

Então, vivendo horrivelmente dessa maneira, agoniado, 

agonizando a vida inteira, pensando sempre na morte, 

assustado com tudo, com medo de tudo, se resguardando de 

tudo, remediando sempre, até não poder remediar, 

combatendo a morte e sendo vencido por ela. 

 

E, assim, vejam que agonia por estarem dentro de uma 

caverna que ninguém dá solução. O mundo não passa de uma 

caverna onde todos estão vivendo, sem saber o porquê da vida 

nem o porquê do mundo nem o porquê de tudo. Então, eis a 

razão dos mistérios, porquê uma caverna é uma coisa cheia de 

mistérios, uma caverna é onde existe os mistérios.. Então, 

vivendo por ter que viver, mas não sabendo o porquê da vida, 

vivendo dentro de uma caverna sem solução. 

 

E hoje, abrindo a porta Racional dentro dessa caverna, 

chegando a Luz Racional dentro dessa caverna, o espanto de 

todos é muito grande, a admiração de todos muito grande, por 

dizer: "Até que em fim nós tivemos solução dessa caverna que 
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era o encanto, porque caverna e encanto são coisas cheias de 

mistérios". 

 

A vida é envolvida em mistérios e vivem 

misteriosamente, envolvidos em mistérios e não sabem o 

porquê vivem. Vivem porquê têm vida, vivendo sempre 

misteriosos, experimentando sempre para acertar ou não e 

sempre com o desequilíbrio reinando, por serem habitantes de 

uma caverna. 

 

E, assim, veja o grande flagelo em que se encontravam 

todos, dentro de uma caverna, envolvidos em mistérios por 

ninguém saber dar definição do porquê da vida, do porquê da 

origem e da vida, do porquê do mundo, sua geração e criação. 

Vivendo encadernados dentro de uma caverna, sepultados em 

uma caverna. Mortos em vida, por terem uma vida aparente e, 

assim, serem mortos em vida, por não terem solução do 

porquê da vida, do porquê da morte, do porquê dos mistérios, 

do porquê de ruínas, vivendo porquê têm vida mas não 

sabendo dar soluções do porquê da vida. 

 

Então, vivendo dentro de uma caverna cheia de 

mistérios, envolvidos em mistério. E assim, eis a razão do 

sofrimento ser o maior brilhante da vida de todos, por 

viverem enclausurados dentro de uma caverna que é esse 

mundo encantado. Encantado por tudo se envolver em 

grandes mistérios, sem que ninguém pudesse solucioná-los, 

vivendo a custa de fracas experiências, para viver sofrendo a 

vida inteira. Sem poder dar solução ao sofrimento de si 

mesmo e o sofrimento de todos, por estarem envolvidos em 

grandes mistérios. 
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ABRINDO A PORTA RACIONAL DENTRO DESSA 

CAVERNA QUE E O MUNDO 

 

 
Fazendo mistérios de tudo por estarem dentro de uma 

caverna, que é uma coisa cheia de mistérios. E, assim, tinham 

que viver agonizando sempre, agoniados sempre, sofrendo 

sempre, por não conhecerem a razão da vida, a razão do 

mundo, e por isso tinham que penar muito. Sofrer cada vez 

mais, por estarem dentro de uma caverna que é o MUNDO do 

elétrico e magnético. 

 

Agora, abrindo a porta Racional dentro dessa caverna, 

mostrando a Luz Racional, todos espantados e admirados, não 

é para menos, por serem desencantados dessa caverna. 

 

E, assim, vejam por que modos e métodos chegaram 

essas soluções do desencanto, desses mistérios do desencanto, 

dessa caverna que é o mundo, o desencanto de um modo 

geral. 

 

Hoje, sabendo e conhecendo a sua verdadeira origem e a 

origem do mundo e sua criação, de onde vieram e para onde 

todos vão, hoje, todos com o conhecimento nas mãos, para 

abandonarem essa caverna de uma vez por todas, porque aí 

não é o lugar verdadeiro de todos, e sim uma deformação 

Racional. Já sabem muito bem, como foi o princípio e a 

origem dessa caverna, como é que chegaram a esse ponto, e 

que espanto de surgirem do nada, se formarem num tudo 

aparente e acabarem em uma luta do nada, a vida do nada, 

para acabar tudo em nada. 
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A luta do encanto, a luta do encantado, a luta de quem 

vive numa caverna sem saber o porquê vive, esta é que é uma 

das maiores agonias, a pessoa viver sem saber o porquê está 

vivendo, sem saber o porquê tem essa vida assim, desse jeito, 

de lama em pé, produto da água, começou da água e acaba 

tudo em água. Começando do nada e acabando em nada, a 

luta do nada. Guerreando para o nada e vencidos pelo nada. 

Então o mundo das alegrias aparentes, das alegrias do nada, 

das riquezas do nada, que o valor é nada, porque tudo acaba 

em nada. 

 

E por ser uma caverna, é que todos acabam sendo uma 

caveira dentro de uma cova; caverna, caveira e cova. E sem 

ninguém saber o porquê disso, sem ninguém conhecer o 

porquê disso, o porquê estão vivendo dentro de uma caverna e 

aguardando a hora e o momento de virem para uma cova e 

virarem numa caveira. 

 

Está aí, estão ai os mistérios, estavam aí os mistérios 

disso tudo por serem desvendados, conservando todo esse 

ridículo e sem conhecerem e sem saberem o porquê desse 

ridículo, e porque serem ridicularizados assim dessa maneira. 

 

Vivendo dentro de uma caverna sem saber porque, 

viviam virando em caveira sem saber o porquê. A moradia 

eterna dentro de uma cova, sem saber porque. 

 

E assim os mistérios sempre aí se mantiveram, sem 

ninguém dar solução. E hoje, abrindo dentro dessa caverna a 

porta Racional e sendo solucionados todos esses mistérios, a 

solução de toda essa natureza assim ser. 

 

Vejam quantos sofrimentos, quantas agonias, por nada 

de si mesmo saberem. Vivendo contraditoriamente e, por 

isso, o sofrimento tragando todos, por todos desconhecerem a 
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sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural. Por todos 

desconhecerem como vieram parar dentro dessa caverna e 

sem saberem para onde iam e o porquê da existência dessa 

caverna. 

 

Os materialistas achavam que a vida era essa mesma, e 

hoje, estão vendo quanto erraram por não saberem, quanto 

erraram por não se conhecerem, quanto erraram por viverem 

iludidos, quanto erraram por valorizar a lama, quanto erraram 

por valorizar o nada, quanto erraram em pensar que a vida 

fosse essa mesma. 

 

E hoje, todos vendo e tendo em mãos as soluções dessa 

caverna, desse buraco de lama e o porquê ficaram aí atolados, 

aí nessa lama que é matéria, hoje todos sabendo e vendo 

quanto tempo de lutas perdidas, por viver lutando por nada, a 

luta do nada, acabando tudo em nada, porque tudo se acaba, 

por a verdadeira vida não ser essa e o verdadeiro natural não 

ser esse, e por isso, tudo se acaba. 

 

Por tudo isto ser uma vida de mentira, é por isto, uma 

vida de ilusões, iludidas com a lama fantasiada, com as artes, 

enfim, ilusões de todas as formas. 

 

A vida do nada, e por isso, tudo acaba em nada, por tudo 

ser mentira. Agora quem vive desse jeito sabe o que diz? Sabe 

o que faz? Sabe o que pensa? Sabe o que quer? Não. 

Absolutamente não. Porque não sabe, não sabiam o porquê 

que estavam vivendo horrivelmente desse jeito, com as tais 

sábias burrices do nada. E por isso tudo acaba em nada. E 

vejam quanto estavam iludidos com a nada. 

 

Quem se ilude com o nada é porque não conhece o seu 

lugar, é porque não conhece o nada, está iludido, surgiu do 

nada, vivendo lutando com o nada para tudo acabar em nada. 
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Vencendo o que? O que estão vencendo nessa luta? 

Nada. Portanto, por tudo ser mentira tudo se acaba. Está aí a 

vida dos que vivem iludidos por estarem iludidos pela vida, 

por não saberem porque vivem, iludidos horrivelmente desse 

jeito. O iludido é um perdido, um iludido desconhece o seu 

ser e pensa que está certo, e o sofrimento provando e 

mostrando que não, se estivesse certo não sofreria. Por 

estarem aí errados é que todos sofrem. 

 

E assim, vivendo nessa caverna sem saberem porque, 

sofrendo sem saber o porquê, morrendo sem saber o porquê e 

dizendo que sabe, por estar iludido consigo mesmo e iludido 

com a matéria, sem saber o porquê de sua existência e sem 

saber o porquê da existência da matéria, sem saber o porquê 

da sua vida assim ser e sem saber o porquê está vivendo cheio 

de mistérios, dentro desse malogrado mundo encantado, que 

nunca passou de uma ilusão de ótica, devido todos serem 

derrotados pela lei natural que é a lei do sofrimento. Que é a 

lei onde todos se findam, a lei da deformação da natureza. 

 

E assim, hoje, todos vendo e sabendo o porquê de todos 

nessa vida de inconscientes enjaulados aí dentro desse 

encanto, fervendo noite e dia, sem ninguém saber o porquê de 

estarem aí desse jeito, como moribundos cheios de 

palhaçadas, rindo muitas vezes, para não chorar, agonizando 

dessa maneira porque nada conheciam de si mesmo para 

poderem se livrar dos padecimentos. 

 

A vida dos confusos é fazer confusão de tudo, porquê o 

encantado nasceu aí nesse mundo sem saber porque nem para 

quê e por isso é um encantado. Encantado é um enigmático, 

vive fazendo mistério de si mesmo, porque desconhece a sua 

origem e a origem do mundo, fazendo mistério do mundo e 

mistério de tudo porquê é um encantado um encantado é 

aquele que nunca conheceu a solução, do seu ser. Não sabe 
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descrever a solução de seu ser e dos outros seres e, muito 

menos, do mundo. 

 

Então, encantado é um ser que vive confuso consigo 

mesmo e por viver confuso consigo mesmo faz confusão de 

tudo que não conhece, antes de conhecer já está fazendo 

confusão, porque não conhece. Então o encantado por fazer 

confusão de tudo, sendo um ser confuso, vive confuso, fica, 

assim, na dúvida de tudo, porque desconhece o seu sêr. 

 

Nunca soube a definição do seu sêr, nunca soube a sua 

origem, a sua verdadeira origem, nunca soube o seu 

verdadeiro natural. Então fica fazendo confusão de tudo, por 

ser um sêr que desconhece a si mesmo, pois o encantando não 

se conhece e por não se conhecer faz confusão por tudo. Ser 

confesso já por natureza, por não saber descrever a sua 

origem, por que saber descrever o porquê que vive nesse 

mundo, por não saberem descrever o porquê desse mundo, 

então vive confuso, fazendo confusão de tudo porquê é um sêr 

confuso por natureza, confuso consigo mesmo, não sabe, não 

conhece o porquê de sua existência, desconhece a sua origem, 

o porquê de sua origem. 

 

O encantado é um moribundo, é um papagaio que não 

sabe o que diz não sabe o que fala, não sabe o que pensa e não 

sabe o que quer porque é um ser confuso. De real, e Racional, 

não conhece nada, é um bicho como outro qualquer que vive a 

vida inteira confuso consigo mesmo. Por não saber a sua 

origem, por não saber o seu verdadeiro natural, por não saber 

o porquê assim é, por não saber de onde veio e porquê está em 

cima dessa terra. 

 

Então, o que acontece, e que são seres confusos consigo 

mesmos. A confusão já parte do próprio encantado, o 

encantado é um ser que sabe o porquê vive. Não sabe 
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descrever o seu sêr, não sabe descrever a sua origem, não sabe 

dar a definição do seu ser, nem muito menos a definição de 

onde vive, do mundo que vive, não sabe o porquê, vive nesse 

mundo não sabe para que vive, desconhece a sua formação, a 

sua origem, o por quê de sua origem o porquê de sua 

formação, de onde se originou assim. O encantado 

desconhece tudo e, por desconhecer tudo, vive confuso 

consigo mesmo a vida inteira, fazendo confusão com tudo, 

fazendo confusão de tudo, porque não conhece. Assim 

acontece com quem não conhece as coisas, começa logo a 

fazer confusões. O encantado é um animal que tudo precisa 

aprender para conhecer. Se não aprender não sabe, enquanto 

não sabe e não conhece, começa o encantado a fazer confusão 

daquilo que não conhece, daquilo que não conhece por ser um 

ser confuso consigo mesmo, vive fazendo confusão do seu ser 

porque não o sabe descrever e muito menos, as demais coisas. 

Então o que acontece com o encantado. O encantado 

duvida de tudo, desconfia de tudo, com medo de tudo, é um 

ser desequilibrado por não conhecer o porquê assim é. E por 

não conhecer o porquê assim é, é que é destemperado, 

desregulado dessa maneira. 

Então, o que acontece com o encantado é sofrer sempre, 

sofrendo sempre e penando que sabe. Sofrer sempre pensando 

que está certo e o sofrimento tudo mostrando que não está 

certo. É tombar sempre, porque ele não sabe o porquê sofre, 

ele não sabe porque pena, ele não sabe porque assim é, ele 

não sabe porque todos assim são, ele não sabe porque está 

vivendo nesse mundo, ele não sabe como foi feito assim desse 

jeito e porque foi feito, não sabe descrever coisa alguma do 

seu ser. então o que acontece é que fica fazendo confusão de 

tudo que não conhece. De tudo que não conhece o encantado. 

Daqui que conheça, depois que conhece, então diz: “É, eu 

pensava uma coisa e a coisa é outra , eu pensava que a coisa 

era errada e a coisa é certa.” 



206 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

E assim é a vida de todos que vivem nesse mundo, 

aprendendo sempre até morrer, não o verdadeiro saber, que 

nunca concluíram. Agora está aí o verdadeiro saber, a origem 

de todos, de onde todos vieram, como vieram, para onde vão e 

como vão. Agora está aí a definição do encanto a definição do 

encantado, todos os mistérios desvendados, todos os enigmas 

desvendados, agora sim. 

 

Para terminar a dúvida do encantado, é preciso que o 

encantado leia e releia o livro "UNIVERSO EM 

DESENCANTO", porque no conhecimento do desencanto, 

para desencantar o encantado, é que todas as soluções da 

definição do mundo, da definição do seu ser e de todos os 

seres. Mas o encantado é assim mesmo, confiando e 

desconfiando sempre, igual a uma balança, por ser encantado. 

E, quem vive assim, vive confuso consigo mesmo. Então vive 

confuso, não sabe o que faz, não sabe o que quer e não sabe o 

que pensa, não sabe se está certo ou não, e não conhece. 
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O MUNDO DA ORIGEM DE TODOS 

 

 

 

Desconhecem a razão desse sofrimento porquê ninguém 

nasce sabendo. 

 

E assim, os que vão aprendendo vão sabendo. Até que 

chegaram a definição, a origem, e a base de tudo e de todos. 

 

Então, entrando todos na meta Racional, a meta do bem 

puro, o bem que nunca conheceram, conheciam o bem 

aparente aí do encanto, e hoje estão conhecendo o bem 

verdadeiro, o bem Racional. A causa e a razão do animal 

Racional proceder como irracional, é o fluído elétrico e 

magnético, e o sêr humano está sob essa influência, indo bem 

aparentemente. Aparências não são verdades, é o bem da 

mentira, e por isso, tudo se acaba. 

 

O fluído Racional é do bem puro, do equilíbrio. O 

desequilíbrio pertence aos dois fluidos o elétrico e magnético. 

Por viverem de aparências, já se vê que estão ligados a esses 

dois fluidos, por isso o sofrimento é o maior brilhante do 

mundo todos sofrendo, desassossegados, desorientados, 

desequilibrados, sempre queixando por serem esses dois 

fluidos a causa de toda essa ilusão, por ser tudo aparência só. 

O bem. é aparente, por isso, hoje é uma coisa, amanhã outra, 

hoje parecem felizes, amanhã infelizes. 

 

E assim, estavam aí à procura do bem a vida toda, e 

nunca encontrando, não podiam encontrar devido aos fluidos 

elétrico e magnético, causadores e mantedores das aparências. 
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Viviam à procura do bem sem o encontrar e o mal 

sempre se multiplicando, o sofrimento sempre aumentando, 

por ser o fluido elétrico e magnético aí da parte do encanto, 

do bem aparente. Aparências não são verdades, por isso tudo 

é mentira, por não ser verdade é uma vida de mentiras, todos 

mentindo, enganados e enganando, a vida inteira por viverem 

de aparências; que não são verdades. Quem não vive com a 

verdade, vive enganando a si e ao seu próximo. Por viverem 

se enganando e enganando aos demais, a conseqüência é o 

sofrimento, todos sofrendo por viverem de aparências. 

 

O fluido elétrico e magnético é mau como já sabem, e 

por isso todos vivem de aparências no fluido do animal 

irracional, que é o causador de todo esse desequilíbrio desse 

infortúnio, e desse sofrimento. O fluido elétrico e magnético 

por não ser fluido verdadeiro do animal Racional é que faz 

com que vivam assim, de aparências, enganando a si mesmos, 

e aos outros, pensando que estão certos e vendo que não 

estão, devido ao sofrimento. Se estivessem certos não 

sofreriam, estariam em paz, viveriam tranqüilos e felizes. 

 

Portanto, todos vivendo de aparências que não são 

verdades, e por assim ser tudo é mentira. Vivem de mentiras, 

dizendo que estão falando a verdade, por não se conhecerem e 

não saberem o porquê de estarem vivendo assim, 

horrivelmente dessa maneira e desse jeito, mentindo e 

enganando a vida inteira. São traídos por isso tudo. Essa é a 

causa do sofrimento de todos, de todos viverem errando, de 

mal a pior, e quem vai errado vai de mal a pior sempre. 

 

Por isso, o maior brilhante do mundo é o sofrimento que se 

multiplica cada vez mais, por admitirem a mentira, não 

saberem o porquê assim são, desconhecerem a verdade, o seu 

verdadeiro natural e o seu verdadeiro ser. Está aí, a vida de 

mentiras, de aparências e de ilusões. 
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Quem vive de aparências vive iludido, e quem vive só 

iludido é um perdido, está perdido sem saber porquê, e por 

estar perdido é que não sabe definir o seu ser, a sua origem, e 

o seu verdadeiro natural. Estão todos traídos por essas falsas 

realidades, por viverem de aparências, quando aparências não 

são verdades. 

 

Vivem de ilusões, iludidos com as fantasias, eis a razão e 

a causa do sofrimento aumentar cada vez mais, todos 

desesperados, aflitos, descontentes, desequilibrados, por 

admitirem mentiras como se fossem verdades, devido a esses 

dois fluidos o elétrico e o magnético que são a causa de 

viverem assim dessa maneira, porque não há efeito sem causa. 

 

O fluido elétrico e magnético é o causador de todas as 

ruínas do ser humano, desse desequilíbrio, de todo esse 

descontentamento. Por isso ninguém está satisfeito com o que 

tem, sempre descontente, aborrecido, contrariado, nervoso e 

preocupado. 

 

A inquietação é permanente, noite e dia, devido a esses 

dois fluidos do fogo, que são os causadores da destruição do 

ser humano, e por serem destruidores não dão paz nem 

sossego a ninguém, vivem todos num inferno em vida, 

indecisos, desconfiados, aborrecidos, com medo, porque não 

há efeito sem causa. 

 

Os fluidos monstros, o elétrico e o magnético, vão 

destruindo o ser humano desse jeito, porque não dão paz nem 

sossego a ninguém, e fica a pessoa procurando o bem a vida 

toda sem o encontrar, e o sofrimento sempre se multiplicando 

por desconhecerem o porquê dessa natureza assim ser, o 

porquê estavam vivendo assim, e desconhecerem a sua 

verdadeira origem, a sua base, o seu Mundo de Origem, 

desconhecendo o seu verdadeiro natural, de onde vieram, 
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porquê vieram para aqui, e por desconhecerem para aonde 

vão. Desconhecem a causa do porquê tudo se transforma e se 

acaba, enfim, desconhecem por completo o seu verdadeiro ser 

e o seu verdadeiro natural. 

 

Agora, o fluido puro, Racional, traz o bem verdadeiro, a 

fraternidade, a paz o amor, o equilíbrio, e a felicidade eterna. 

Este é o fluido verdadeiro o do animal Racional, de sua base 

de origem, que é o seu mundo, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Mas não conheciam o seu Mundo de Origem, a sua base, 

não conheciam o seu natural, por isso tinham que viver assim, 

inconscientes como loucos no hospício. 

 

Dessa forma, todos precisam, e necessitam, do seu fluido 

verdadeiro, do seu fluido puro, do seu Mundo de Origem. 

Este, entra no seu "eu" e faz a ligação com o seu mundo 

verdadeiro, o seu verdadeiro natural; a PLANÍCIE 

RACIONAL, para o bem eterno de todos, felicidade, e 

equilíbrio, e a paz universal para o bom entendimento e 

compreensão de todos. 

 

Esse é o fluido de que todos mais necessitam no mundo, 

o fluido Racional, o fluido puro, limpo, perfeito, dentro do seu 

"eu" para a felicidade eterna do ser humano. Aí sim, a paz 

reinará e o mundo será um paraíso. Está aí a forma correta de 

todos viverem dentro de um paraíso aí na Terra, com seu 

fluido puro, o fluido Racional. 

 

Agora, o elétrico e magnético, por não pertencer ao 

animal Racional, é que o faz sofrer horrivelmente, como todos 

estão sofrendo. 

 

Então, tratem de ler e reler, para adquirirem o mais 

depressa possível fazendo com o fluido de sua origem, o 
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fluido Racional penetre no seu "eu" a fim de cessar os males 

da vida e do corpo, porque desligando esses dois fluidos 

monstros do corpo da pessoa, esta ligada ao fluido Racional, e 

ao seu mundo origem: a PLANÍCIE RACIONAL. Com a 

persistência na leitura, o vivente adquire o fluido Racional, do 

seu verdadeiro natural, e por ser do seu verdadeiro natural, 

adquire o mais depressa do que pensa. 

Está aí porque viviam confusamente, confusos com tudo, 

e consigo mesmo, fazendo confusão de tudo, devido a esses 

dois fluidos causadores desse desequilíbrio o elétrico e 

magnético. 

Vejam quanto sofrimento desolador, por desconhecerem 

o porquê vivem aí nesse mundo, desse jeito, e desconhecerem 

a sua verdadeira base, de origem, o porquê assim são e o 

porquê o mundo assim é. 

 

Que sofrimento desolador no mundo inteiro devido ao 

fluido elétrico e magnético, causadores de todos os males do 

ser humano, por não ser do seu natural, enfim, fluidos do 

animal irracional e não do animal Racional. O fluido do 

animal Racional é de Racionais, do mundo de sua origem: a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

É muito repetido, mas é preciso que seja assim, deve-se 

malhar bem para entrar na cabeça, para entrar na cachola tem 

que ser repetido de várias maneiras, de várias formas, para o 

bom entendimento e para a boa compreensão, porque cada 

qual entende da sua maneira, e todos têm que entender de uma 

forma só. As repetições são variáveis, variam de diversas 

maneiras e de diversas formas, mas de modo a explicar uma 

coisa só. Uma coisa só, com uma infinidade de explicações. 

Para o bom entendimento e boa compreensão de muitos; a 

repetição é necessária, porque existem confusos de todas as 

espécies e de todas as maneiras. 
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O confuso duvida de tudo, está vendo que é branco, mas 

está duvidando, está vendo que é verdade, mas está 

duvidando, este é o confuso, está vendo que é pau, está 

dizendo que é pedra, está vendo que é limpo está dizendo que 

é sujo, está vendo que está certo e está dizendo que está 

errado, este é o confuso, custa a entender, a compreender e a 

interpretar, porque já é confuso por natureza, é um doente 

com aparência de bom. 

Eis a razão das repetições, porque o conhecimento não é 

só para os bons, é para esses doentes também, para esses 

confusos, doentes, sempre variando e quem varia não regula, 

quem varia é louco, e um louco é confuso. O confuso se 

modifica, gosta muito, mas daqui a pouco não gosta mais. Ele 

precisa muito, daqui a pouco não precisa mais; ele quer, daqui 

a pouco não quer mais; o confuso é assim, é um doente, é 

variante; vai, daqui a pouco já não vai mais; é um doente, está 

variando, é um confuso. Se está variando não sabe o que quer, 

o que diz, o que faz; ora diz uma coisa, ora diz outra, depois 

outra, vive num desequilíbrio total na vida por ser doente com 

aparência de bom. 

Então esse conhecimento é para uns bons, que 

interpretam logo por serem bons, e para os confusos é preciso 

essas repetições todas. Um assunto só, sendo repetido uma 

infinidade de vezes, maneiras, e modos diferentes, para o 

confuso entender, para ver se o confuso compreende. O 

confuso é um doente que vive variando, devido ao fluido 

elétrico e magnético, que é a causa dessa doença, do 

desequilíbrio. 

E assim, vejam o que agora todos têm em mãos, e por 

isso tratem de possuir e adquirir o fluido puro, o Fluido 

Racional, para sua felicidade e a felicidade de todos. Se o 

fluido elétrico e magnético fosse bom, o homem só teria 

inspirações boas, quando acaba, quais são as inspirações do 
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homem entendido? Inventar e descobrir tudo para se destruir, 

vejam quanto o fluído elétrico e magnético é destruidor. 

 

Porque as intuições imaginárias, as orientações, as 

imaginações, as inspirações que os homens têm, são todas 

fluídicas, o homem serve de instrumento dos fluidos, os 

fluidos é que dirigem o homem. Então todas as invenções são 

produtos da atuação dos fluidos na cabeça dos homens. 

Qualquer descoberta, Portanto, é proveniente do fluido. 

O homem é instrumento do fluido, e por o fluido ser 

destruidor é que o homem só inventou coisas para se destruir, 

para a destruição de si mesmo, e não para o seu bem estar, 

mas para o seu sofrimento. 

 

Está aí o progresso de destruição dos seres, os desastres, 

as poluições, os venenos, somente o progresso do mal. Para 

verem o quanto esses fluidos são destruidores! A destruição 

dos seres é feita por esses fluidos elétrico e magnético. 

O homem, como tudo de um modo geral, é aparelho 

elétrico e magnético dirigido pelo fluido; o fluido é que 

comanda o homem, o ser humano; a cabeça é o relógio onde 

penetra o fluido, dando esse ou aquele pensamento, bom ou 

mal. 
 

O mundo é fluídico, estão ligados a esse fluido elétrico e 

magnético, e por o fluido ser destruidor é que o homem, com 

seu instrumento, só tem servido de aparelho desses fluidos 

para inventar coisas contra si mesmo, para o esfacelamento e 

o extermínio de si mesmo. Agora vejam quanto esses fluidos 

são monstruosos, e os homens, ligados à esses fluidos tinham 

mesmo que superar nas monstruosidades. Estão aí esses 

engenhos todos para extermínio dos seres. Tudo isso intuições 

do fluido elétrico e magnético, do qual o homem é 

instrumento. 
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Por isso, em vez de todos irem de bem para melhor, 

todos vão de mal a pior, pelo progresso da destruição, por 

esses dois fluidos destruidores, o elétrico e magnético, o 

fluido do fogo, e por ser fogo, quer ver tudo pegar fogo, quer 

ver todos em fogo, quer botar fogo no mundo, quer ver 

fogueira arder no mundo, pela destruição dos seres, 

comandada por esses dois fluidos dos quais o homem é 

instrumento. 

 

As intuições que recebem para fazer isto ou aquilo vêm 

no pensamento, dado pelo fluido bom ou pelo fluido mau, 

para execução disto ou daquilo. 

 

Está aí, todos sendo dirigidos pelo monstro, pelo fogo, e 

por isso, ninguém tem sossego, devido a esses dois fluidos 

monstros que não dão sossego; fluidos que não são do 

verdadeiro natural do ser humano e sim, do ser irracional. 

 

E agora, estão conhecendo e sabendo, o porquê do 

sofrimento do mundo, devido a esse dois fluidos que são a 

causa do sofrimento no mundo, fluidos dos quais o ser 

humano é instrumento. 

 

Quem são os causadores de todos os males e tudo de 

ruim que existe no mundo? Os fluidos elétrico e magnético. 

Eles, são a causa de todos os males da vida. Agora por 

conhecerem a sua verdadeira origem, a sua verdadeira base, o 

verdadeiro natural, de onde vieram, porque vieram, para onde 

vão, porque vão; tratem de se desligarem desses dois 

monstros, dos fluidos elétrico e magnético por não 

pertencerem ao ser humano. 

 

O fluido verdadeiro, do verdadeiro natural do animal 

Racional, é o fluido do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 
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Agora vão ficar ligados ao seu verdadeiro fluido, o 

fluido Racional, que entra no seu Eu, para fazer a ligação com 

o seu Mundo de Origem, desligando o elétrico e magnético do 

seu corpo. Chega de tanta monstruosidade, tratem de se 

desenvolver Racionalmente, lendo e relendo, para adquirirem 

o seu verdadeiro fluido, do seu Mundo de Origem. 

 

O fluido Racional dentro do seu "eu" desliga o fluido 

monstro do corpo, o fluido que não pertence a esse corpo, que 

não pertence ao animal Racional. 

 

O fluido verdadeiro do animal Racional é o fluido do seu 

mundo de erigem, a PLANÍCIE RACIONAL. Este sim é o 

fluido puro. Está aí a causa do ser humano ser aquilo que não 

é. O ser humano é de origem boa, Racional, de origem pura, 

limpa, e perfeita, tornou-se assim esquisito, genioso, nervoso, 

feroz, monstruoso, porque está servindo de joguete desses 

dois fluidos do fogo, desses dois fluidos destruidores, o 

elétrico e magnético. 

 

Estavam servindo de joguete, daí a causa do 

desequilíbrio do ser humano. O ser humano é bom, é de 

origem boa, Racional, por isso é animal Racional, a origem é 

Racional, agora vão fazer uma grande modificação, vão 

retornar ao seu verdadeiro natural, vão deixar de serem 

monstros, para serem puros em pensamento, procedimento, 

modos e costumes, por serem orientados pelo seu Mundo de 

Origem, por estarem ligados pelo fluido Racional ao seu 

verdadeiro mundo, ao seu verdadeiro natural de Racionais 

puros, limpos e perfeitos. 

 

Então vai haver uma grande modificação: de monstros 

para puros; daí então, todos brilhando para sempre, o bem 

verdadeiro reinando, a felicidade de todos para sempre, 

acabando todos os males do corpo e todos os males da vida, 
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por ser em retirados do corpo esses dois fluidos destruidores o 

elétrico e magnético. 

 

Então, o ser humano ficando no seu verdadeiro natural 

de bom, e de bem sempre, aí tudo de bom e de bem brilhando 

na vida de todos, vivendo alegremente, com muito prazer de 

viver, todos felizes, a felicidade brilhando sempre. Todos 

alegres e contentes, porque todos estão equilibrados pelo seu 

verdadeiro natural; aí com muito prazer de viver, e a vida 

sempre bela e sorridente, e a Terra se tornando um paraíso de 

maravilhas, não de monstros, de tristezas, de desolação e de 

sofrimento, de ruínas, que são tantas, que não vale a pena 

especificar. 

 

Então aí cessando os terremotos, a natureza acomodada, 

cessando o combate à natureza, o sol esfriando, não havendo 

mais esse calor, enchentes, o vento frio, raio na cabeça de 

ninguém, para destruir, não havendo mais maremotos, 

terremotos, furacões, tufões, acabando os bichos, os insetos 

que perturbam, o fim das moléstias, acabando as doenças. 

Então começam todos a ficarem favorecidos pela natureza e 

não desfavorecidos, como estão sendo. 

 

A Terra se torna um paraíso, não há mais medo de viver, 

não há mais receio, desconfianças, acabam se todos esses 

males, não há mais intrigas, falsidades, ruindades de espécie 

alguma, pelo progresso ser Racional, todos se entendendo e se 

compreendendo Racionalmente, porque todos são orientados 

pelo seu Mundo de Origem, pelo seu mundo puro, pela base 

Racional. 

 

Então o pensamento só vê coisas boas, maravilhosas, 

não vê nada de ruim, nada de mal, nada de perturbação, 

porque não tem mais o elétrico e magnético no corpo. Então o 

mundo terreno se torna verdadeiro paraíso, todos imunizados, 
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havendo muito gosto e muita satisfação de viver. A natureza 

procurando proteger e favorecer a todos. Hoje todos estão 

como ela, porque estão brilhando com o verdadeiro natural; e 

aí, vindo o prolongamento dos anos de vida, devido a 

felicidade de todos imperar sempre, acabando todas essas 

ruínas, proporcionadas pelo monstro, pelo fluido elétrico e 

magnético, o causador de todas as ruínas que existem no 

mundo. 

Esta é a última fase aí do mundo, da Terra, da vida 

terrena, é a Fase Racional. Então todos de regresso ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, a sua base de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

É a última fase desse mundo, o mundo chegou ao seu 

fim, todos de regresso à sua base de origem por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Então está aí o fim do mundo e 

o fim de todos. 

Mas, ainda vão passar essa fase aí na Terra como num 

verdadeiro paraíso, porque está aí a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL e é só todos terem conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Todos a acatarão e segurarão 

de unhas e dentes. É só conhecer e dirão: chegou a nossa 

salvação e felicidade do mundo e de todos. 

E então para que todos a conheçam, é dever de todos 

fazer propaganda da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

E assim, não há efeito sem causa, está aí a causa de todas 

as ruínas, e monstruosidades que existem no mundo: o fluido 

elétrico e magnético, o fluido destruidor, o monstro que só 

destrói o ser humano que é como um joguete desses dois 

fluidos, como instrumento desses dois fluidos. Eis aí a causa 

do sofrimento da humanidade. 
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Por desconhecerem a sua verdadeira origem, o seu 

verdadeiro natural, por se deformarem em animais Racionais, 

é que ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem e do 

seu verdadeiro natural. E agora todos conhecendo a sua 

verdadeira origem, o seu verdadeiro natural e o porquê 

ficaram assim, o porquê são assim e o porquê do mundo ser 

assim nessas condições. 

 

E então, todos ricos de satisfações, não é para menos; 

ricos de alegria por estar aí e terem em mãos a definição do 

mundo, de si mesmo, e de tudo. 

 

Então agora o ser humano encontrou o rumo da 

PLANÍCIE RACIONAL, para se encontrar com o seu 

verdadeiro natural. Uma vez encontrando com o seu 

verdadeiro natural, está a caminho do seu Mundo de Origem: 

a PLANÍCIE RACIONAL. Rumo ao seu Mundo de Origem: a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, vejam em que luta vivem todos no mundo, por 

estarem fora do caminho do seu verdadeiro natural, por 

desconhecerem o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira 

origem, vejam que luta. Todos sem rumo, no elétrico e 

magnético, perdidos, à procura do rumo; e assim sendo, 

quanto tempo perdido, de lutas perdidas por estarem fora do 

seu caminho, do seu rumo, da verdadeira estrada, e assim, 

hoje todos equilibrados, por encontrarem o seu verdadeiro 

natural; estão na estrada Racional de retorno ao seu Mundo de 

Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então aí sim, todos brilhando Racionalmente, por 

estarem no seu rumo certo, o rumo Racional. Todos brilhando 

Racionalmente, equilibradamente, por serem todos orientados 

pelo seu Mundo de Origem: a PLANÍCIE RACIONAL, aí 

vivendo todos felizes e contentes para o resto da vida. 
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Está aí o rumo certo da vida, o rumo Racional. A 

verdadeira meta de todos. 

 

O maior triunfo do animal Racional, o tesouro dos 

tesouros, o brilhante dos brilhantes, a riqueza das riquezas, 

por se encontrar certo e ter a verdadeira convicção de que está 

certo e de que vai certo, que vive certo e que tudo acabará 

certo. Por encontrar sua verdadeira estrada de retorno, a 

estrada Racional, retorno ao seu Mundo de Origem; a 

PLANÍCIE RACIONAL. Então todos já sabem, brilhando 

para o resto da vida, por serem orientados pelo seu Mundo de 

Origem, por estarem em contacto noite e dia, dia e noite com 

seu Mundo de Origem: a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Todos sendo orientados Racionalmente, e daí tudo dando 

certo na vida da pessoa, acertando em tudo por as orientações 

serem do Racional. Estão na estrada certa do animal Racional. 

 

O fluido certo do animal Racional é o fluido do seu 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Então 

encontrou-se com o seu verdadeiro natural, com a estrada 

Racional, e assim, todos brilhando para o resto da vida, 

progredindo Racionalmente, felicissimamente. E no elétrico e 

magnético, aí, todos tontos, sem rumo, como estavam, ca da 

qual tomando um rumo diferente por não saberem onde estava 

o verdadeiro rumo, e o verdadeiro rumo é o rumo Racional, a 

verdadeira estrada do animal Racional é a estrada Racional. 

 

Mas, por não conhecerem o verdadeiro natural é que 

estava aí, no elétrico e magnético, uma infinidade de rumos: 

cada qual com seu rumo diferente. Por aí vejam quantas 

doutrinas, seitas, filosofias, e crenças, uma infinidade de 

rumos, todos diferentes um do outro. A bicharada estava 

tonta, desequilibrada, todos diferentes por todos serem 

errados, por estarem errados, porque o certo é um só, é o 
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Racional, o rumo certo do animal Racional é o rumo 

Racional, o certo é um só, a verdade é uma só. 

 

E aí, no elétrico e magnético, uma infinidade de rumos, 

cada qual dizendo estar com a verdade, certo e convicto, por 

estar fanatizado. Verdade sim, aparente, e por ser verdade 

aparente, tudo mentira. E traídos pela crença, pela fé pelo 

fanatismo. Por tudo ser aparência é que tudo se acaba. 

 

E por tudo ser mentira, o sofrimento aumentava cada vez 

mais em todas as camadas, universalmente. Se estivessem 

certos não sofriam, quem está certo vai bem. 

 

E hoje, que infinidade de rumos! Todos dizendo que 

estão certos, e o certo é um só. e todos aí no encanto à procura 

do certo até hoje, e nunca encontraram; e por isso todos 

errados e todos sofrendo, devido estarem sendo vítimas do 

fluido monstro do elétrico e magnético. Estavam sendo 

assistidos por esses dois fluidos monstros, fluidos 

destruidores, causadores de todas as monstruosidades 

existentes aí dentro do elétrico e magnético, existentes aí no 

mundo, causadores de todos os sofrimentos da humanidade o 

fluido elétrico e magnético e pensando estarem bem 

assistidos, invocando esses dois fluidos, o elétrico e 

magnético; tudo por desconhecerem os efeitos maléficos 

dessa natureza deformada. 

 

E assim o rumo é um só, Racional, o rumo do animal 

Racional. Então está aí em mãos de todos, o rumo certo, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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A VIDÊNCIA RACIONAL 

 

 

O animal Racional tem que ser guiado e orientado pelo 

seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, que é o 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o mundo natural do animal 

Racional. 

 

O verdadeiro mundo do animal Racional é a PLANÍCIE 

RACIONAL, o mundo de sua origem. O animal Racional, 

para viver equilibrado, deve e tem de ser guiado e orientado 

pelo seu Mundo de Origem, por meio do fluido Racional de 

seu Mundo de Origem, que entra no seu EU, fazendo a 

ligação do seu corpo com o seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, aí, começa a dar tudo certo na vida do animal 

Racional, por estar orientado pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, nasce a Vidência Racional no animal Racional e o 

animal Racional vendo tudo quanto é de Racional, assim 

como aí, que, ligado ao elétrico e magnético, vê tudo que é do 

elétrico e magnético. Ligado com o fluido Racional, o fluido 

do seu verdadeiro natural, nasce a vivência Racional e o 

animal Racional passa a ver tudo que é de Racional, a 

PLANÍCIE RACIONAL e os seus habitantes cá em cima. 

 

E aí, nascendo no animal Racional a felicidade eterna, 

porque é iluminado por sua verdadeira luz, a Luz Racional. 



222 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

E então, vem o prolongamento dos anos de vida, por 

tudo dar certo na vida do animal Racional, por estar sendo 

orientado pelo seu Mundo de Origem, pelo mundo do seu 

verdadeiro natural. O seu verdadeiro natural é Racional. 

Deformaram-se em animais Racionais. 

 

Este é que é o verdadeiro caminho de todos e que todos 

desconheciam. 

 

Hoje estão conhecendo a sua origem e por que ficaram 

assim; desconhecidos da sua verdadeira origem. A origem do 

animal Racional é Racional. 

 

E onde é esse Mundo de Origem? Essa base de origem? 

Na PLANÍCIE RACIONAL, muito acima do sol. No outro 

mundo que deu conseqüência a esse. 

 

Portanto, daqui para diante o animal Racional vai ser 

feliz em tudo, tem que ser feliz em tudo, por ser orientado por 

seu verdadeiro Mundo de Origem. Daí o equilíbrio de todos e 

todos vivendo Racionalmente, por estarem todos sendo 

orientados Racionalmente pelo mundo de sua origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Terminando assim o sofrimento da vida e o sofrimento 

do corpo, por estarem ligados ao mundo de seu verdadeiro 

natural, por estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem. 

 

Então, o animal Racional passando a viver como nunca 

vivera, sendo felicíssimo em tudo por nascer no animal 

Racional o verdadeiro equilíbrio, o equilíbrio Racional, o 

equilíbrio do mundo de sua origem. Orientado e guiado pelo 

fluido do seu Mundo de Origem e tudo de bem para melhor, 

tudo se multiplicando de bem e de belo. 
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A vida se tornará Racional. Uma vida completamente 

diferente dessa do Elétrico e Magnético. E aí, todos alegres, 

contentes e felizes, por tudo dar certo na vida de todos. 

 

Mas, para que chegue a esta conclusão é preciso a 

persistência na leitura, para que vá se desenvolvendo 

Racionalmente. Então, vai sentindo que está sendo imunizado, 

pela diferença que, naturalmente, vai sentindo para bem e 

para melhor sempre. 

 

E, assim, chegando hoje, para todos, o histórico da 

revelação completa dessa desdita, dessa lama que é matéria. 

 

Vendo a desolação entre todos, porquê desconheciam 

por que assim são, e desconheciam por que o mundo assim é. 

 

Então, viviam aí todos tontos, de experiências em 

experiências, à procura do certo e nunca o encontrando, a não 

ser o certo deformado, o certo encantado, misterioso, o certo 

enigmático e ficando todos na mesma e cada vez a pior. 

 

Por desconhecerem o seu verdadeiro rumo e o rumo de 

sua origem, viviam a procura do bem, mas como poderiam 

encontrá-lo aí no elétrico e magnético? De maneira alguma. A 

não ser aparência só. 

 

O bem aparente nunca deu sossego a ninguém, e por 

isso, tinham que sofrer muito, por viverem desconhecidos do 

seu ponto de partida para essa vida que desconheciam o 

porquê dela. 

 

E hoje, todos vendo o porquê de tudo, conhecendo e 

sabendo a causa e a origem desse panteon de sofrimentos e 

todos sonhando sempre com melhores e as melhoras sempre 

por chegarem. 
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A esperança é de quem vaga, e quem está vagando fica 

na esperança de tudo, esperança disto, daquilo, daquilo outro. 

A esperança é dos que vivem na incerteza. As pessoas que 

vivem na incerteza, de experiências em experiências, vivem 

de esperanças. 

Esperança é de quem está variando, é de quem está 

vagando. E quem está variando está doente, é um 

inconsciente, não sabe o que faz e por isso vive de esperança, 

por causa da inconsciência não tem certeza das coisas. Não 

tem o leme Racional nas mãos, então, está vagando e, quem 

vaga, vive de esperanças. 

Esperança disto, esperança daquilo, variando deste jeito, 

doente deste jeito, inconsciente deste jeito, devido ser um ser 

irregular. Irregular, porque quem não regula não sabe se está 

certo ou não, então, vive na esperança disto e d'aquilo, e a 

esperança é a última que morre. 

Diz o ditado: "Quem espera sempre alcança". Mas nem 

tudo, nesse tudo de quem vaga na esperança. A esperança é 

do bicho, é do ser das incertezas. Pode ser, pede não ser, 

vamos esperar para ver se dá certo, e vive naquela vaga 

esperança que é justamente a última que morre. 

Então, fica variando: "temos esperança disto, temos 

esperança daquilo, temos esperança daquilo outro". Uma 

infinidade de coisas que a pessoa fica esperando: "Espero 

resolver isto, espero, e com esperança vou resolver isto ou 

aquilo". E fica vagando desse jeito. E as realizações das 

esperanças sempre por realizar, pois a esperança é a última 

que morre. Se está doente há esperança de ficar bom. E na 

esperança até findar a vida. 

E assim, é o ser das caduquices, caducando sempre sem 

saber como vai resolver as coisas, vivendo horrivelmente 
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desse jeito, com uma infinidade de esperanças e estas sendo 

sempre falha, porque a esperança é de quem está variando e 

quem varia não sabe o que diz. E a esperança sempre 

alimentando quem vive variando e este recebendo os golpes 

cruéis, que são a negatividade desse prato de quem não sabe 

por que vive. Vivendo sem saber porque vive. 

E quem vive sem saber porque vive, quem vive de 

esperança, com a pança cheia de esperança, vive a vida dos 

mistérios, a vida de encanto, a vida de quem não sabia por que 

vivia. 

Esperança foi uma palavra inventada para consolar os 

aflitos, os desesperados, os desanimados. E assim se 

alimentaram nessa vida de ilusões. Alimentados pelas 

esperanças. Sempre a espera disto ou daquilo, a espera de 

resolver isto, de resolver aquilo, e sempre nesta vaga ilusão, 

findando a vida e a esperança ficando aí para iludir os demais. 

A esperança é adotada e admitida pelos desequilibrados, 

o equilibrado não vive de esperanças, porque tem o suficiente 

equilíbrio para deduzir as coisas e o certo. E quem deduz 

certo não tem esperança, esperança é de quem vive na 

incerteza: "estou esperando isto ou aquilo, será que vai 

realizar? será que vai ser resolvido?" 

Então, a esperança pertence ao elétrico e magnético, e 

quem não sabia por que estava vivendo, vivia caducando, 

variando porquê não sabia, estava doente sem saber, e por 

isso, vagava variando desse jeito. 

Então, a palavra esperança, foi inventada para acalmar 

os desesperados, para acalmar os aflitos, enquanto está 

variando, sendo alimentado pelas esperanças, não desespera. 

A esperança foi inventada para acalmar as feras, para as 

feras não desesperarem. 
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Enquanto está sendo alimentado pelas esperanças, fica 

sempre naquela ilusão, variando, para alcançar o que deseja. 

Alcançará ou não, porque a esperança é uma palavra como 

um remédio, como um calmante, esperando que isto vá ser 

resolvido, esperando que chegue o dia, chegue a hora em que 

vai ficar bem. Enfim um calmante. 

 

Então quem está variando, com essas palavras acaba 

ficando tranqüilo, calmo, aguardando isso ou aquilo, o que 

deseja. E nessa calma, vai vivendo, vivendo de esperança 

sempre, até findar a existência, e a esperança ficando aí, para 

alimentar os demais doentes que vivem variando. 

 

Quem vive da certeza das coisas não vive de esperança, 

porque conhece o certo. Então, Racionalmente, tudo certo. No 

elétrico e magnético nada certo. 

 

É doloroso viver das esperanças do elétrico e magnético. 

 

E assim, imunizado Racionalmente, já não viverão de 

esperança, viverão na certeza de tudo, sabendo tudo, 

conhecendo tudo. Tudo dando certo, porque, Racionalmente, 

está curado, curou a doença, porque adquiriu o fluido de seu 

Mundo de Origem Racional para o seu equilíbrio 

Racionalmente tudo certo e animalmente tudo errado. Elétrico 

e Magnético, tudo errado. 

 

Então, o imunizado não vive de esperança, porque tem 

todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, e assim 

sendo, vive equilibrado e não variando desequilibradamente, 

cheio de esperanças, que é o remédio que consola todos os 

doentes desesperados por isto ou por aquilo. 

 

A esperança é o bálsamo para o alívio e acomodação dos 

desesperados, mas o imunizado já é completamente diferente, 
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vive na certeza de tudo, vive certo, não de esperança, de 

esperança vive o encantado, variando sempre. 

E assim, Racionalmente e equilibradamente são a mesma 

coisa. Quem vive imunizado vive completamente tranqüilo e 

feliz, porque não vive de esperanças; de esperanças vivem os 

doentes que aí estão variando, doentes por estarem ligados ao 

fluido elétrico e magnético. 

Tinham medo de viver nesse desequilíbrio infernal, na 

incerteza de tudo e sempre vítima do mal das decepções, dos 

contratempos, das desilusões, dos impactos das negatividades 

e das irrealizações, este é que o prelúdio dos encantados, a 

faixa amarela que sempre foi a causadora do desespero de 

todos. 

A faixa verde: as esperanças. A faixa amarela: o 

desespero. 

E assim, vivendo encantados de Herodes a Pilatos, com 

o prato na mão cheio de esperanças, o prato das amarguras, 

porque quem vive de esperanças vive preocupado e 

atordoado, por viver na desconfiança disto ou daquilo, pelo 

desespero produzido pelas esperanças. 

E assim, veja a vida atordoante do encanto e do 

encantado. O prato do dia é a esperança, todos com suas 

esperanças, cada qual de um jeito, de uma forma, de uma 

maneira, desse ou daquele modo, dessa ou daquela forma, 

enfim, todos vivem de esperança, porque todos vivem 

variando, porque todos são inconscientes. O inconsciente não 

tem certeza de nada por estar variando. 

Mas, agora chegando aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

o leme real para o equilíbrio de todos e tirá-los desse 

desespero. Uma consolidadora de vidas preciosas. Na 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos certos por serem 
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orientados pelo seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. Então, equilibrados e felicíssimos. Agora, quem 

vive no mundo das incertezas do encanto, é que vive de 

esperanças. A Luz Racional iluminando todos, porque todos 

estão imunizados Racionalmente. Devido a persistência na 

leitura estão sentindo os efeitos da Luz Racional. 

Começa a ser iluminado pela sua luz verdadeira, a Luz 

Racional, e começa tudo a dar certo na vida da pessoa. 

Começam a sentir e a ver as modificações que vão fazendo, e 

assim, estão vendo que alguma coisa, que algo de importante, 

está envolvendo a vida da pessoa, para o equilíbrio Racional. 
 

Começam as modificações na vida da pessoa. A pessoa 

já não é mais o que era. De ruim passa a ser bom. E assim, os 

efeitos da Luz Racional são logo evidentes na vida da pessoa. 

A pessoa passa a ver e sentir tudo se modificar de bom e de 

bem, de bom para melhor sempre. São os efeitos da Luz 

Racional, a luz verdadeira do animal Racional. 
 

Então, com a persistência na leitura e com o 

cumprimento do dever da propaganda para salvar o seu 

próximo, vai tudo se multiplicando de bom na vida da pessoa, 

porque a luz vai equilibrando tudo e tudo começando a dar 

certo: "o sossego, a paz e a alegria chegando, a satisfação de 

viver chegando, a pessoa vai se sentindo feliz, e bem feliz, 

como nunca, devido estar sempre iluminado pela Luz 

Racional. 
 

Pela persistência na leitura e pelo cumprimento de dever 

de fazer propaganda para salvar o seu próximo, tudo aumenta 

de bom e de belo na vida da pessoa. E daí, com a persistência 

da leitura, a luz aparecendo à pessoa. 

A Luz Racional, a luz bonita, grande, cristalina, que 
começará a aparecer amiúde. Com a persistência da leitura a 
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luz passa ser vista todos os dias, a pessoa passa a ver a luz 

todos os dias. Depois passa a ver, dia e noite, o grande foco de 

luz, a luz do verdadeiro mundo de sua origem, a Luz 

Racional. 

Então, a pessoa começa a receber todas as orientações 

precisas de seu Mundo de Origem, e aí, a pessoa está 

imunizada. Então, daí por diante, tudo dando certo na vida da 

pessoa: "o equilíbrio, a paz, a vontade de viver cada vez mais, 

por estar, noite e dia, vendo a luz iluminando-a. Uma luz linda 

e bonita, dia e noite. Então, a pessoa está vivendo em cima 

dessa terra e com a impressão de que está vivendo no seu 

Mundo de Origem, á PLANÍCIE RACIONAL, por estar 

sendo iluminado daqui de seu Mundo de Origem, aqui na 

PLANÍCIE RACIONAL, acima da Terra. 

Então, a pessoa tem a impressão de que está vivendo cá 

e aí. Então, a vida aí se torna muito feliz, muito mais do que 

feliz. Então, começa a pessoa a viver Racionalmente. Está aí 

como é feita a Racionalização que sempre foi falada. E então, 

a pessoa tem o contato com os habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL, com os habitantes da vida eterna. Tem contacto 

com os eternos, comunica-se com os eternos, vê os eternos, vê 

os seus irmãos. A vida então, se tornando felicíssima, porquê 

está em contacto, está ligado ao seu Mundo de Origem. 

Vivendo aí na Terra e ligado ao seu Mundo de Origem. 

Tudo isto por ter a pessoa adquirido a Vidência 

Racional, a vidência do seu verdadeiro natural, pela 

persistência da leitura, que traz o desenvolvimento Racional 

para que a pessoa seja iluminada pela sua verdadeira luz, a 

Luz Racional, a luz do seu verdadeiro natural, a luz 

verdadeira do animal Racional. 

 
Então, vindo o prolongamento dos anos de vida, porque 

cessa o sofrimento do corpo em matéria fluídica elétrica e 
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magnética e cessa o sofrimento da vida. Daí o prolongamento 

da existência e a pessoa vivendo equilibradamente, 

Racionalmente, tornando-se o mundo aí da Terra um 

verdadeiro paraíso Racional. Um paraíso do animal Racional, 

daí todos se entendendo Racionalmente, todos se 

compreendendo Racionalmente e a vida se tornando Racional. 

 

E então, o animal Racional está unido ao seu verdadeiro 

natural, todos contentes, alegres e felizes por estarem sendo 

todos iluminados pela sua verdadeira luz, a Luz Racional, a 

luz do animal Racional. 

 

E por isso, é dever de todos fazer a propaganda, para que 

todos alcancem o seu verdadeiro natural o mais breve 

possível, é dever fazer propaganda de todos os modos, de 

todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas. 

Para que todos conheçam e admirem a sua verdadeira luz, a 

Luz Racional. Para que a todos cheguem esse conhecimento 

de seu verdadeiro natural o mais depressa possível, para tirar 

todos desse caos do elétrico e magnético. 

 

É preciso cumprir com o dever de fazer propaganda para 

salvar o seu próximo e ver o mais depressa possível a Luz 

Racional iluminar a todos, a fim de que o progresso Racional 

seja unificado entre todos, para a felicidade de todos, para a 

alegria, a satisfação, a salvação e o bem-estar de todos, o 

bem-estar verdadeiro, a felicidade verdadeira. 

 

Então, é preciso que todos cumpram com o dever de 

fazer a propaganda para a salvação do seu próximo. 

 

Assim como se salvou tem que salvar o seu próximo 

também. E assim, veja como tudo se encaminha, tão 

naturalmente, para que todos sejam unidos ao seu verdadeiro 

natural, verdadeiro natural de Racionais puros, limpos, e 
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perfeitos. Embora ainda em vida nessa Terra estão unidos ao 

verdadeiro natural, por estarem sendo iluminados noite e dia 

pela sua luz, pelo seu Mundo de Origem, a luz verdadeira do 

animal Racional, a Luz Racional. 

 

Mas, para chegar a este ponto, só com a persistência na 

leitura, para irem se desenvolvendo Racionalmente. Uma vez 

se desenvolvendo Racionalmente, por intermédio da leitura, 

ficam unidos ao seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Então, é a maior riqueza do animal Racional, é o maior 

brilhante do animal Racional, é o maior tesouro do animal 

Racional, ver a sua luz noite e dia e dia e noite, vivendo com 

prazer em cima dessa terra, até se extinguir naturalmente. E 

no se extinguir, se extingue sem sentir, com satisfação, porquê 

sabe que esse fardo de lama não é seu, é fardo de lama 

impostor, é um fardo de lama que adquiriram pelo passeio que 

aí foram dar por livre e espontânea vontade. 

 

E assim, hoje felicíssimos, Q mundo em festa para o 

resto da vida, todos alegres, contentes e satisfeitos, não há 

palavras para se deduzir a grande obra da modificação do 

bem-estar do animal Racional. 

 

Não há palavras que possam atingir semelhante 

elevação, sob todos os aspectos e sob todas as formas. 

 

A coisa é tão deslumbrante, altíssima, que não há 

palavras que possam alcançar ou atingir qualquer espécie de 

agradecimento, e assim, vejam o ponto culminante que todos 

no mundo chegaram. Encontraram a solução desse encanto, 

dessa vida insuportável. Que modificação! E desconheciam 

todo o passado, toda a trajetória que fizeram para chegarem a 

esse ponto em que aí estão, de animais Racionais. 
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Desconhecidos do seu verdadeiro natural, desconhecidos 

de sua verdadeira origem. E hoje, todos conhecendo o porquê 

de tudo isto e felicíssimos para o resto da vida, brilhando 

Racionalmente, mas, para tudo se resolver é preciso conhecer, 

e para conhecer, é preciso ler para saber. Então, é preciso a 

persistência na leitura, é essencial, é o remédio primordial 

para a cura do animal Racional. 

 

E assim, a grande Luz Racional iluminando todos noite e 

dia e todos vendo a sua luz noite e dia. Que beleza 

encantadora! Que riqueza jamais esperada! Que felicidade das 

felicidades! que deslumbramento angelical, a verdadeira 

morada Racional! O verdadeiro mundo do animal Racional. E 

assim, vendo o fim desse bosque que é de lama e sofrimento e 

vendo o fim do passeio de todos aí dentro do elétrico e 

magnético, sim, porque já sabem que não vão nascer mais aí. 

 

Já estão com sua mudança feita para o verdadeiro 

Mundo de Origem, já estão de retorno, esperando só findar o 

término dessa carcaça para dizer: "É verdade! Que passeio 

penoso e doloroso que fomos dar sem saber como, por livre e 

espontânea vontade". Isto se deu, porque Racionalmente não 

há privação de coisa alguma, Racionalmente há liberdade, a 

vida Racional é uma vida pura, perfeita, sem defeito. 

 

O pedacinho em que entraram, cá em cima, era um 

pedacinho puro, nunca poderiam pensar nem imaginar os 

resultados que poderiam ter progredindo naquele pedacinho, 

por livre e espontânea vontade. Eis a razão desse passeio, que 

foi muito bom, porque tudo é bom, para que conheçam os 

resultados disto ou daquilo. E assim, vejam como esse mundo 

aí na Terra vai ficar um paraíso: um paraíso Racional, um 

paraíso dos animais Racionais. E assim, está aí o caminho 

certo de todos, a estrada certa de todos; todos procuravam há 

muito mas não sabiam como encontrar. Todos imaginavam 
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como era a existência do outro mundo, a existência da 

eternidade, mas não sabiam como era nem de que forma era 

nem de que maneira podia existir. 

 

E hoje, estão sabendo e vendo como é a verdadeira 

eternidade do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, o mundo verdadeiro dos Racionais que se 

deformaram em animais Racionais per livre e espontânea 

vontade. Agora todos cientes do porquê assim ficaram, todos 

cientes do porquê esse mundo aí surgiu do porquê da sua 

verdadeira origem, do porquê se tornaram assim, 

inexplicavelmente e do porquê que não sabiam porque 

ficaram assim. E hoje todos sabendo e dizendo: "é verdade, 

até que chegou o dia de todos saberem por que assim são, 

porque que assim sou e porquê que todos assim são". 

 

Até que chegou o dia, glorioso de toda a humanidade ver 

e conhecer a definição completa do seu ser e a definição 

completa do mundo em que vivem. A definição completa da 

origem do mundo no qual vivem. Hoje conhecendo a razão e 

o porquê de assim serem e de tudo assim ser. A razão e o 

antes de ser, porque tudo tem a sua razão de ser. 

 

E assim, todos chegando ao seu lugar verdadeiro e 

felicíssimo para o resto da vida. E daí, as festas de despedidas 

de elétrico e magnético. Festas e mais festas, festejos e mais 

festejos pelo conhecimento da verdadeira libertação dessa 

vida encantada, que ninguém dava solução e que ninguém 

sabia como dar solução. E, hoje, a solução em mãos de todos, 

o desencanto de todos, o desencanto do universo e de todos os 

seres do elétrico e magnético. 

 

Então, festas e mais festas. Grande alegria e satisfação, 

todos em mudança para o seu verdadeiro mundo, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 
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Festas... porquê estão salvos eternamente; festas de 

despedida da vida que não deixa saudades para ninguém, a 

vida da matéria, a vida do mal, a vida de elétrico e magnético, 

a vida dos padecimentos cruéis, das dores, a vida do 

sofrimento que é o elétrico e magnético. Então, estão aí todos 

com seu verdadeiro leme nas mãos, com a verdadeira bússola 

nas mãos, na estrada certa, Racional. 

 

Uns tantos já vendo a luz e outros tantos a caminho de 

ver, uns vendo primeiro do que outros, porque procuram se 

adiantar mais e se desenvolver o mais depressa possível, 

Racionalmente, pela persistência na leitura. Os mais 

descuidados custam mais a ver, mas, verão também, Todos 

verão e todos ficarão iluminados pela sua verdadeira Luz 

Racional. Mas, uns tantos verão primeiro por estarem mais 

adiantados, mais desenvolvidos Racionalmente pela 

persistência na leitura. 

 

E assim, está aí o dia mais feliz de todos, o dia da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que quer dizer: todos 

iluminados noite e dia pela sua verdadeira luz, a Luz 

Racional, a luz verdadeira do animal Racional. 

 

Está aí, a vida se transformando para o seu verdadeiro 

estado natural de Racionais puros, limpos, perfeitos e sem 

defeitos. Tudo se transformando, mas essa transformação e a 

transformação real, "RACIONAL". É a última transformação, 

é a última fase desse mundo; o mundo em forma Racional; 

todos iluminados por sua luz, pelo seu verdadeiro natural de 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

Que satisfação de todos! Que delírio entre todos! Que 

emoção! Emocionados por estarem vendo a sua verdadeira 

luz, a Luz Racional. Emocionados com a maior grandiosidade 

aparecida no mundo do elétrico e magnético. A sua verdadeira 
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luz, que todos estavam necessitando há muito. Há muito todos 

a procura do bem de si mesmo e a procura da sua verdadeira 

luz, a Luz Racional do animal Racional, e que julgavam ser aí 

de dentro do elétrico e magnético. 

 

E assim, daqui para frente, todos rindo de alegria, todos 

rindo de satisfação, por irem inicialmente sentindo melhoras 

em tudo, quando começarem a ter ciência Todos do 

desencanto do elétrico e magnético. E o belo ainda não está 

aí, pois, belo como é, quando chegar, é que o animal Racional 

se espantara, ficará emocionado, assombrado com tanta 

grandiosidade, a emoção tomará conta de animal Racional. 

 

O animal Racional se espantará porque nunca viu coisa 

tão bela e tão linda. E daí, com persistência na leitura e o 

cumprimento do dever de fazer propaganda, a luz começa a 

aparecer diariamente e, vai indo, vai indo e o 

desenvolvimento Racional, pela persistência na leitura, num 

período de tempo muito insignificante, aparece, aparecendo 

também o caminho certo, a estrada certa da humanidade, que 

é a Luz Racional, a luz verdadeira do animal Racional. 

 

Tinham um dia de serem cientes da sua verdadeira 

origem, que nunca conheceram e nunca souberam. Tinham 

que conhecer, tinha que chegar este dia de conhecerem a sua 

verdadeira origem e conhecerem o verdadeiro natural. É o que 

botava todos em agonia. Todos agonizando por 

desconhecerem o verdadeiro natural, a sua verdadeira origem. 

 

E hoje, tão naturalmente, em mãos de todos o verdadeiro 

conhecimento do natural de todos, o verdadeiro natural da 

origem de todos. Então, agora sim, todos se completaram, 

todos se encontraram, se encontraram por saberem de onde 

são originados, de onde se originaram, de onde foram 

formados. Seu verdadeiro ponto de partida para assim serem. 
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Então, encontraram-se com a sua origem, com a sua 

semente e o porquê da semente, o que originou a semente, o 

que deu origem a semente, de que forma, de que jeito, de que 

maneira, como surgiu, por que surgiu, para onde se libertou e 

assim, o porquê desse mundo. E assim, as razões de tudo aí 

esclarecidas, do porquê dessa vida. Então todos se 

encontraram e esta é a última coisa que estava faltando ao 

animal Racional. 

O encontro de seu ponto de partida para essa vida que 

conservavam, que era conservada misteriosamente, e hoje, 

desvendados todos esses mistérios e a satisfação brilhante, 

culminante, delirante, emocionante entre todos, por se 

encontrarem, por se depararem com seu ponto de partida para 

essa vida, porque ignoravam a sua origem. E hoje, as razões 

todas do porquê de tudo, aí esclarecidas, várias vezes, para 

que o mal interpretador não deixe, também, de interpretar, 

porque existem os bons interpretadores e, também, os maus 

interpretadores, estes vindo da ação elétrico e magnético. O 

que está com mais magnetismo no corpo custa a interpretar as 

coisas normais e naturais e o bom interpretador é mais 

equilibrado, não está com tanta carga magnética, porque a 

carga magnética desequilibra a pessoa, e por desequilibrar, é 

que existem os mais desequilibrados, e os menos 

desequilibrados. 

Então, tem os maus interpretadores e tem os bons 

interpretadores. Os bons interpretadores enxergam logo tudo 

claro, e o mau interpretador é aquele que já é confuso consigo 

mesmo, por natureza, devido às grandes cargas magnéticas 

entranhadas no seu eu, mas os maus interpretadores também 

acabam interpretando certo. São os confusos que já vivem 

confusos consigo mesmos. 

E assim, vejam a grandiosidade do real fulgor da 
humanidade, serem surpreendidos, neste momento em que 
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todos no mundo estão agonizando, com a maior dádiva que 

chegou ao conhecimento de todos, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, o maior bálsamo tranqüilizador, o salvador da 

humanidade. 

Vivem angustiados, agonizando desse jeito, nesse 

mundo do elétrico e magnético. Todos já estavam, a bem 

dizer, na porta do desespero, por não agüentarem mais esta 

vida de lutas sem garantias e sem proveito, por ser matéria. 

Todos agonizando, uns mais, outros menos e outros em ponto 

de não resistir mais. 

A vida chegou num ponto tal de desequilíbrio, que 

ficaram sem ter com quem contar e sem ter com quem se 

agarrar, então, tornou-se uma vida de "salve-se quem puder." 

E daí, todos em agonia, todos agoniados aí dentro do elétrico 

e magnético. 

Com essa vida em desolação, expostos à todos os 

sofrimentos, sem garantias de espécie alguma, uma vida de 

aventuras pelo nada, guerreando pelo nada, brigando pelo 

nada e sofrendo as conseqüências pelo nada; matéria é lama, 

não vale nada. E por isso, surgiu do nada, começa em nada, 

torna-se um tudo aparente e volta ao nada. Então o que vale? 

Nada. Um valor aparente, um valor traiçoeiro, iludindo a si 

mesmo, vivendo iludido, traindo a si mesmo, dando valor ao 

que não tem valor: ao nada. Esse tudo aparente que surgiu do 

nada que valor tem? Nenhum! Nada! 

Então, nem donos de si mesmos são, todos sofrendo as 

conseqüências que estão aí, sofrendo por encarar a vida de 

uma forma que não devia ser encarada. Fizeram da matéria 

uma coisa que a matéria nunca foi. Tudo isto por serem 

materialistas, queriam que o nada tudo fosse e vendo que o 

nada, nada é. É por isso que acaba tudo em nada. Portanto, 

não adianta querer fazer do nada aquilo que ele não é. 
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Mas os inconscientes são assim mesmo, e quem não tem 

consciência não sabe o que faz nem sabe o que diz. E por isso 

sofre as conseqüências, está aí o sofrimento provando a 

nulidade desse tudo aparente. Então, o que surge do nada não 

vale nada, aparentemente parece que vale mas 

verdadeiramente nada vale. 

 

No entanto, traíram a si mesmos com esse tudo aparente. 

E vejam quantos martírios, quantos sofrimentos, quantos 

tormentos, quantos padecimentos e quanta agonia, aí na vida 

do elétrico e magnético, que botou todos nesse desequilíbrio 

infernal. Esses dois fluidos destruidores do animal irracional. 
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A CAUSA DO DESEQUILÍBRIO 

DO ANIMAL RACIONAL 

 

 
E hoje, conhecendo, sabendo e vendo o porquê dessa 

vida. O valor que tem é nenhum. E por que criaram esses 

valores todos aparentes. Esses valores aí do nada, que por não 

valerem nada, tudo se acaba. Veja o ponto de desespero em 

que chegaram por viverem de aparências, por viverem dando 

valor ao nada, como se o nada fosse uma coisa de grande 

valor. 

 

O valor do nada é nada. E por isto se acaba em nada. 

Então, quem dá valor ao nada está certo? Sabe o que está 

fazendo? Está direito? Por isto a vida de todos se tornou 

penosa desse jeito, horrivelmente, todos a procura de uma 

vida melhor e todos de pior para pior. E por isso o sofrimento 

se multiplica cada vez mais, por valorizarem o nada como se 

o nada tudo fosse. 

 

Tudo isto devido ao elétrico e magnético. Não são 

culpados de serem assim, tudo tem a sua razão de ser, tudo 

tem sua causa. Se ficaram assim foi devido à causa, que é o 

elétrico e magnético, que traz o desequilíbrio de todos e a 

ruína de todos. 

 

Cegou todos, assim dessa forma, porque estavam aí 

sendo joguete desses dois fluidos, orientados pelos dois 

fluidos, dominados pelos dois fluidos, guiados pelos dois 

fluidos destruidores. Está aí a causa de ficarem assim e serem 

assim desequilibrados, desse jeito, horrivelmente, dando valor 

àquilo que não tem, perdendo tempo, se enganando, se traindo 

e sofrendo as consequências de sua traição, querendo fugir do 

sofrimento e este se multiplicando cada vez mais, vivendo 
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inconscientemente desse jeito devido a esses dois fluidos, que 

botaram o animal Racional quase na mesma condição do 

animal irracional. Feras bravias, indomáveis, e que por isso 

não se amansam, acostumam-se com os hábitos, com os 

costumes. 

Ficaram quase em condições iguais ao animal irracional, 

genioso, feroz, desequilibrado, ambicioso, ganancioso, 

invejoso, ciumento; isto tudo é do animal irracional. O animal 

Racional ficou igual ao irracional, devido estar sendo 

orientado pelo mesmo fluido do animal irracional. 

O animal irracional é que tem esses defeitos todos: 

ciumento, ambicioso, guloso, traiçoeiro, invejoso. O bicho 

irracional não tem raciocínio, eis a razão de assim ser. Os 

animais Racionais por estarem sempre orientados pelos 

fluidos do elétrico e magnético ficaram assim, iguais ao 

animal irracional. Quando a sua origem é muito diferente, por 

isto são animais Racionais. Está aí a causa do animal Racional 

ser quase igual ao animal irracional, devido a esses dois 

fluidos destruidores, do animal irracional, o elétrico e 

magnético. 

Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram 

assim. E agora estão sabendo a causa de serem assim. O 

fluido elétrico e magnético é que desequilibrou o animal 

Racional assim desta maneira, assim deste jeito como está. O 

animal Racional julgava e pensava, que a sua origem tivesse 

sido do animal irracional mais apurado. Então muitos diziam: 

"nós somos uns animais mais apurados do que os animais 

irracionais, porquê somos livres pensadores, porque nós 

temos os mesmos costumes dos animais irracionais". Ainda 

mais diziam: "eles não falam, mas entendem tudo, atendem a 

tudo. Entendem tudo e só faltam falar, então, a nossa 

descendência é do animal irracional mais apurado, ficamos 

diferentes. 
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Isto é o que muitos pensavam e julgavam que tinham a 

mesma origem, por verem que a semelhança é muita. Então, 

hoje vendo o porquê assim são e por que assim ficaram, nesse 

desequilíbrio, sem se definir, sem saber, desconhecidos do seu 

ser, fazendo uma infinidade de conjecturas imaginárias e se 

ridicularizando cada vez mais com esses moldes e modos, 

superimaginários, que nunca chegaram a uma conclusão real 

do verdadeiro ser do animal Racional. 

 

E hoje, vendo e sabendo a razão e o porquê de assim 

serem, os motivos básicos dessa fusão, de assim viverem, 

contra si mesmos. Por viverem horrivelmente dessa maneira, 

contra si mesmos é que vivem aí agonizando desse jeito e o 

sofrimento atordoante multiplicando sempre. 

 

Então, muitos dizendo: "Quanto mais nos esforçamos 

para chegar a uma conclusão de que somos, debalde tem sido 

todos os esforços para se encontrar esta satisfação porquê até 

então, até agora, os nossos esforços não tem adiantado nada. 

E o sofrimento prova que não temos adiantado nada, devido a 

multiplicação de sofrimento; e por isso, hoje é uma coisa, 

amanhã é outra  e depois é outra; e assim se modificando 

sempre, tudo sempre se modificando para ver se endireita e o 

sofrimento sempre avançando. Todos vendo a nulidade de 

todos os esforços que têm feito para pôr termo ao sofrimento 

e procurar um meio de vida melhor, quanto mais procuraram 

um meio de vida melhor mais tudo de pior para pior. 

 

E assim, hoje, todos bem animados, por viverem 

alimentando o sofrimento, vendo que no mundo nunca houve 

com quem contar nem em que pudessem se agarrar, como 

quem diz: "estamos aqui perdidos, não sabemos por que 

estamos vivendo em cima desta terra, ignoramos a origem de 

nossa existência e da existência deste mundo. Vamos aqui 

remando da melhor maneira, até que chegue o dia do término 
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desta nossa cegueira; estamos enxergando tudo isto e não 

sabemos o porquê de tudo isto e o porquê do nosso ser. 

Portanto, vamos esperar com resignação, que um dia a nossa 

cegueira terá um fim, a nossa cegueira ficará curada. 

E assim está aí, chegou o dia, chegou a hora, está com 

vossas mãos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. O porquê de 

tudo isto, e porquê desta vida e deste mundo, o porquê todos 

assim serem e de tudo assim ser, 

Tinha que ser assim, tinham razão de serem assim, com 

esse desequilíbrio, pelo fluido elétrico e magnético, o fluido 

destruidor, o causador de todas as ruínas as ruínas do mundo e 

de todas as ruínas de todos. Agora está em mãos de todos a 

cura da agonia e dos males de todos, por conhecerem e 

saberem o porquê desse tudo aparente,, esse tudo que surgiu 

do nada, não vale nada e acaba em nada. 

Agora entra o mundo na fase mais brilhante de sua 

existência, a Fase Racional, a fase da luz verdadeira do animal 

Racional, a fase de retorno de todos ao seu Mundo de Origem, 

a fase da mudança de todos para o seu Mundo de Origem. 

Todos de mudança, acabando esse prelúdio encantado, essa 

vida de elétrico e magnético. 

 

Então, entra o mundo dentro da Fase Racional, novos 

horizontes, novos caminhos, a verdadeira fonte, a nobreza 

Racional. Todos felizes e contentes, esquecendo todo esse 

passado de lama e sofrimento, todos vão ficar esquecidos por 

completo dessa vida de encanto, desse sofrimento atordoante 

do elétrico e magnético. Todos vão ficar esquecidos, vivendo 

aí na Terra até chegar o término da existência, mas esquecidos 

do que passaram e do que passou, no elétrico e magnético. 

Encontrando, então, a luz verdadeira, estando aí a Luz 

Racional, iluminando todos para o bem e a felicidade eterna 

de modo geral. 
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Quanta alegria! Mas alegria mesmo. Quanta satisfação! 

mas satisfação mesmo. A emoção e a satisfação se 

apoderando de todos, não saberão nem como se expressar, de 

tantas graças recebidas, nesses momentos mais agonizantes 

que todos na vida estão atravessando. É a tábua de salvação 

de salve-se quem puder porque ninguém tem sossego nem 

garantia aí no elétrico e magnético. 

 

E agora chegando o bálsamo salvador, para garantia de 

todos, para salvar todos e não saberão como agradecer a 

divina graça da salvação de todos e o bem-estar de todos, 

chegando para afastar todos do abismo, da caótica vida das 

incertezas, do caos causador e destruidor do mundo sofredor 

do elétrico e magnético. O mundo de sofrimento, o mundo de 

sofredores, e não sabiam o porquê de tanto sofrimento, 

sofrendo o justo pelo pecador. 

 

O sofrimento chegando no auge, tão elevado que todos 

já estavam descrentes de todos, desesperançados de tudo, 

fingindo que acreditavam em alguma coisa, todos fingindo 

que acreditavam em alguma coisa. E assim, acreditando ou 

não acreditando, crendo e não crendo, por que ninguém 

acreditava em mais nada, devido o sofrimento atordoante, 

vindo a descrença de um modo geral, todos atordoados e 

agonizando, não tendo com quem contar nem onde se agarrar 

nem onde se segurar. Viviam tontos, todos desequilibrados, 

um delírio infernal se apoderou de todos aí na vida do elétrico 

e magnético. 

 

Todos descrentes de tudo, fingindo que estão 

acreditando nisso e naquilo e, por viver fingido, daqui a pouco 

descrendo disso e daquilo, chegando ao ponto de 

desequilíbrio infernal, pela descrença infernal. Enchendo a 

barriga de esperança, todos cheios de esperança e a esperança 

sempre falhando, porquê é a última que morre. 
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As vagas esperanças é que ainda consolavam um 

pouquinho, mas a esperança não é um ponto de base; é dos 

que vivem de ilusão. A esperança é uma coisa sem garantia e, 

por não ter garantia, nunca pode fazer a felicidade de 

ninguém. E sim alimentando a agonia de todos e todos cheios 

de esperanças e de ilusão, aflitos, desesperados, preocupados 

e as desilusões de tudo, o desequilíbrio atordoante. E assim 

sendo, é que enxergam no elétrico e magnético. 

 

Agora, com a fase que entrou no mundo, a Fase 

Racional, tudo vai se modificar, para o bem geral de todos, 

para a salvação de todos, para a felicidade de todos. O 

verdadeiro bem, o bem Racional que todos procuravam e 

ambicionavam e não sabiam onde encontrá-lo. O bem 

verdadeiro, o bem Racional. Então, está aí na Terra a Luz 

Racional, a luz do animal Racional, a luz verdadeira de seu 

verdadeiro natural, mas, para consegui-la, é preciso 

persistência na leitura e o dever de fazer propaganda, para 

salvá-lo e salvar os demais. 

 

E, assim, as confusões vão acabando e terminando de 

uma vez para sempre, e a felicidade Racional dentro do lar de 

todos. A paz, a fraternidade, o amor e tudo de bom, de belo e 

de grandioso, para o bem-estar geral de todos. 

A Luz Racional, a luz verdadeira do animal Racional. 

Todos são irmãos, porque todos são de um mundo só, 

todos são animais Racionais, Portanto, todos são irmãos. O 

caminho certo e verdadeiro de todos.E hoje estão conhecendo 

e sabendo o porquê do mundo encantado, e porquê de todos e 

o porquê de tudo. 

 

Está aí o ponto glorificador do animal Racional a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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E todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro 

dos seus lares a Luz Racional e sendo atendidos dentro dos 

seus lares. 

 

Não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois 

dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas 

as orientações precisas para o seu equilíbrio, porque é, como 

estão vendo, o conhecimento natural, não de ciência da 

imaginação de ninguém, não é arte, e sim, é cá de cima, do 

outro mundo, da PLANÍCIE RACIONAL. 

Então, vem de outro mundo, que é da PLANÍCIE 

RACIONAL, todas as orientações precisas, dentro dos seus 

lares e onde estiverem, para o equilíbrio de todos. 

Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de 

pregações, para pregar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Não, 

cada qual, nos seus lares, receberá todas as graças do seu 

Mundo de Origem. 

A origem é Racional, e receberão todas as orientações 

precisas dentro dos seus lares, "do mundo de sua origem'', 

receberão todas as orientações precisas onde estiverem, do 

mundo de sua origem. 

 

Portanto, não há necessidade de templos nem sinagogas, 

por todos serem orientados dentro dos seus lares ou onde 

estiverem, receberão todas as orientações precisas de seu 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. E assim, está 

na hora dos animais Racionais vibrarem de alegria, todos 

vibrando de alegria, por terem encontrado o seu verdadeiro 

mundo e por encontrarem o rumo certo, e por não esperarem 

semelhante coisa. 

A emoção será muito grande! E, assim, vibrando de 

alegria, o contentamento é geral. 
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De forma que, o animal Racional não saberá como 

agradecer, de tanta alegria, pela divina graça alcançada, da 

mudança definitiva para o seu verdadeiro Mundo de Origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

E assim, todos tratando de se imunizarem, de adquirirem 

o seu verdadeiro fluído, o fluído do mundo de sua origem, o 

fluido Racional, para não voltarem mais a essa lama e 

perderem tempo sem recompensa alguma. A recompensa é 

morrer e tornar a voltar, como estavam aí, com essas idas e 

voltas sem saberem por que isto tudo era assim dessa maneira. 

Ignorando o porquê de estarem aí vivendo desse jeito 

ignorando o porquê dessa vida ser assim, sofrendo sempre até 

extinguir-se, vivendo por verem os demais viverem, sofrendo 

a vida toda por estarem carregando esse fardo de lama, sem 

saber por quê. Matéria é lama, por isso se derrete, se acaba, 

então, vivendo horrivelmente desse jeito sem saber por quê. 

Muitas vezes pensando na vida e perguntando a si 

mesmo, o porquê dessa vida ser assim. O porquê não há uma 

explicação, não há quem explique essa situação, dessa vida 

ser assim. "Que coisa misteriosa, será que vamos viver a vida 

inteira, a vida toda, sem nunca se descobrir o porquê? O dono 

imaginário nunca veio aqui nos dar uma satisfação nem o por 

quê desses mistérios". 

Essa é uma vida cheia de mistérios, que faz com que, 

muitas vezes, a pessoa desanime de viver. O vivente diz: 

"Porque estou vivendo aqui neste mundo sem saber por que 

estou vivendo? Não adianta viver assim, o dono disto não tem 

pena de ninguém e, por isso, deixa todos agoniados desta 

maneira, querendo ter uma definição de seu ser, do porquê 

desta vida assim ser e sem saber, porque o dono imaginário 

parece que tem prazer em que todos ignorem a sua origem, a 

sua formação. 
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Então, muitos perdendo tempo, imaginando, sondando 

com sua imaginação para ver se encontram alguma 

justificação do porquê dessa vida, e ficando sempre na 

mesma, tudo se conservando em mistério, tudo 

misteriosamente, sem solução. 

 

E assim, vagando nesse desespero, nessa agonia de 

querer encontrar uma justificação do porquê dessa vida e 

nunca tendo a solução. E hoje estão vendo o porquê de tudo, 

estão sabendo o porquê de tudo, tão naturalmente, de onde 

vieram, como vieram, para onde vão e como vão. 

 

Hoje, com a solução do encanto em mãos, hoje o 

desencanto nas mãos, e sabendo por que tudo se conservava 

dessa maneira angustiosa, por que todos angustiados, por que 

todos queriam saber a definição do seu ser. E ninguém sabia 

responder. 

 

Então, a angústia de todos aumentava o desespero, por 

querer ter a sua situação definida, o porquê de sua origem, o 

porquê dessa vida, o porquê de serem sofredores e o porquê 

de serem mortais. Essa, era a pergunta que todos faziam e 

ninguém respondia. Ninguém, e dizia o infante: "nós estamos 

aqui perdidos e não sabemos por que, não sabemos de onde 

viemos, não sabemos para onde vamos, não sabemos de onde 

este mundo veio, não sabemos para onde este mundo vai. 

 

Então, como há de ser a nossa vida aqui? O que nós 

queremos é dar uma satisfação a todos, e não sabemos como, 

porque desconhecemos a origem de tudo e o porquê da 

origem de tudo. 

 

O nosso saber ainda é nenhum, porque o que nós 

devíamos saber não sabemos: de onde viemos e para onde 

vamos. 
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Então, o nosso saber é nenhum ainda, desconhecemos a 

nossa verdadeira origem, desconhecemos o nosso verdadeiro 

natural, desconhecemos o porquê deste mundo. Então o que é 

que nós sabemos? Nada. 

 

Não sabemos nada, porque o principal desconhecemos, 

não há resposta para ninguém. Então, vamos viver deste 

modo, com todas essas respostas a espera de quem nos dê as 

definições do que nós desejamos saber. Pode ser que, algum 

dia, venha alguém nos revelar tudo que desconhecemos." 

 

Hoje estão ai todas as revelações e todas as respostas 

para o bom entendimento e a boa compreensão entre todos. 

Hoje, aí está, em mãos de todos, as descobertas sobre o 

porquê de tudo e sobre o porquê de todos. E, assim, 

terminando a angústia de todos, por terem em mãos tudo 

aquilo que mais tinham ansiedade de conhecer e de saber. O 

porquê da sua existência ai nessa Terra e o porquê da 

existência desse mundo. 

 

E, assim, tudo tinha que chegar, o dia chegou, a 

revelação da origem desse mundo, e toda a sua criação. Mas, 

muitos, desesperados, tristes e aflitos, para darem uma 

satisfação a si mesmos, começavam a criar, na sua 

imaginação, uma porção de fórmulas imaginárias, como 

achassem melhor, para amenizar um pouquinho as angústias 

de uns poucos, mas não de todos, porque nem todos se 

conformavam com filosofias sem base, nem todos se 

conformavam com ciências sem base, para uns tantos colava 

bem, mas para outros tantos não. 

 

Uns tantos iam remando assim deste jeito, sem leme e 

sem bússola, já outros tantos não aceitavam as criações, 

invenções imaginárias, de quem quer que seja, por não 

encontrarem base sólida, certa e definida. E assim, este 
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paliativo, para muitos, ia remediando, mas para outros não, 

porque existem os cultos em ciência e existem os de pouca 

cultura e os sem cultura. Os sem cultura e os de pouca e 

insignificante cultura, iam se alimentando com essas coisas 

imaginárias. Mas os cultos sempre discordando, por não 

encontrarem o que desejavam: "de onde éramos, com base, 

para onde vamos, com base: "Nunca ninguém respondeu com 

base. O porquê o mundo assim é, nunca ninguém respondeu 

com base. O porquê assim somos, nunca ninguém respondeu 

com base. O porquê da existência desse mundo, nunca 

ninguém respondeu com base. 

Enfim, as agonias continuavam e, assim, cada qual 

ficava filosofando de sua melhor maneira, para se distrair: 

"Enquanto vamos filosofando o tempo vai passando. Tudo 

tem que chegar um dia e tudo isto que nós queremos saber, 

virá ao conhecimento de todos''. 

Enquanto existir essa vida aparente ai na Terra, estará 

recebendo todas as orientações precisas para a boa marcha da 

vida, a marcha Racional, a vida Racional, por estar ligado ao 

seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio 

Racional. Deixa de ser animal, por ser desligado do corpo a 

parte animal, o elétrico e magnético. 

Então, fica a pessoa completamente equilibrada, 

completamente consciente, porque o que fazia o ser animal, o 

animal Racional, ser inconsciente, era justamente o fluído 

animal, o elétrico e magnético, que fazia do animal Racional 

um ser desequilibrado, por ser inconsciente devido aos dois 

fluidos. Inconsciência é do animal irracional. O animal 

irracional não tem consciência, por ser da base desses dois 

fluídos, o elétrico e magnético. E estes dois fluídos, ligados ao 

animal Racional, faziam o animal Racional ser inconsciente, 

igualmente ao irracional. 



250 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

E agora, entrando o fluído do seu Mundo de Origem, o 

fluído Racional, dentro do seu corpo, nasce a Vidência 

Racional. São desligados os dois fluídos, elétrico e magnético, 

os dois fluídos do animal, por nascer a Vidência Racional no 

animal Racional. O animal Racional passa a ver tudo quanto é 

de Racional, por estar ligado ao seu Mundo de Origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Não é difícil conseguir o seu fluido de origem, é, sim, 

muito natural, porque é da origem do animal Racional. 

 

É somente ter persistência na leitura e saber o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL para, depois de conhecer, ser 

imunizado. 

 

Imunizado quer dizer: unir-se aos puros do seu Mundo 

de Origem. A origem é Racional, e por isso, são animais 

Racionais. Uma vez unidos ao seu Mundo de Origem, ficam 

unidos aos habitantes do seu Mundo de Origem. Com a 

Vidência Racional, por estarem ligados pelo fluído ao seu 

Mundo de Origem, vão ver tudo quanto é de Racional. 

 

Entender-se com os eternos do seu Mundo de Origem, 

conversar, fazer conferência, receber orientações, enfim, tudo 

que for preciso e necessário para o equilíbrio do animal 

Racional ai na Terra, até se extinguir. Daí, então, vindo o 

prolongamento dos anos de vida, por se afastarem do corpo os 

dois fluidos destruidores que não pertencem ao animal 

Racional, os fluídos elétrico e magnético. Cessam, então, 

todos os males do corpo do animal Racional e todos os males 

da vida. 

 

Dai então, o prolongamento dos anos de vida, por serem 

afastados esses dois fluídos, que não pertenciam e não 

pertencem ao animal Racional. 
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E daí, vem o prolongamento dos anos de vida, por 

estarem imunes contra o mal, por estarem imunizados, unidos 

ao seu Mundo de Origem e desligados desses dois fluídos 

causadores de todo sofrimento do animal Racional. Então vão 

viver como nunca viveram, vão viver Racionalmente, por 

estarem sob a orientação Racional, por estarem sob a 

orientação do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Então, todos filosofando, cada qual com a sua filosofia, 

para se distrair, para não pensar na realidade. E assim, hoje, 

tudo isto, tão naturalmente, em mãos de todos, na língua do 

povo. Hoje todos ricos de satisfação, por encontrar todas as 

soluções que esperavam e, ainda, que não esperavam. Porque 

não sabiam como podiam surgir essas soluções ao 

conhecimento de todos. Não sabiam como tal podia aparecer, 

entre todos. E hoje, estão vendo e sabendo de que modo e de 

que meios; vendo e sabendo que é uma coisa tão natural, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Hoje, acabando as dúvidas, acabando os mistérios e 

acabando os enigmas, todos tranqüilos e felizes, por não 

viverem mais agonizando, como viviam, sobre este ponto. 

 

Por quê morremos? Ninguém sabia! Por quê somos 

mortais? Ninguém sabia responder.Por que nos fizeram assim 

deste jeito? Ninguém sabia responder. 

 

Ninguém sabia responder, e assim, perdurava a agonia 

de todos, de uma forma tal que, muitas vezes, tinham até 

vergonha de viver. Vergonha, por não saberem responder o 

que todos tinham ânsia de saber. Uns com vergonha de viver, 

outros desanimados de viver, outros mais, preocupados com a 

morte: "de que será que vou morrer, quando e de quê? Será 

que eu ainda vou durar muito, será que eu vou muito longe?” 
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Enfim, todos agonizando desse jeito, todos 

inconformados, porque ninguém se conforma com a morte. 

 

Hoje todos sabendo o porquê do sofrimento e o porquê 

da morte. Então vivem tranqüilos, por estar a situação de 

todos definida e divulgada e, também, a situação do mundo 

em que vivem. 

 

E, assim, vejam quanta ladainha sem proveito, como 

dizendo: "vida de matéria, vida sem proveito, vida das 

aparências". Vejam que, hoje, mais feitos do que nunca e 

todos sabendo o porquê desse mundo e o porquê desse tudo. 

Todos atolados na matéria e não sabiam porquê. Todos 

atolados na lama e não sabiam porquê. E hoje todos sabendo o 

porquê deste lodo e o porquê desta lama. Matéria é lama. E 

assim, remando todos a favor da maré, com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. A IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer: unir 

todos em seu Mundo de Origem, unir o animal Racional ao 

seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer: ficar ligado 

com seu fluido de origem, o fluido Racional dentro do seu 

EU, e ser desligado o fluído animal, o Elétrico e Magnético. O 

fluído elétrico e magnético é do ser animal, do irracional. E o 

fluído do animal Racional é o fluído do mundo de sua origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, imunizado, perde a parte animal, é retirado do 

corpo a parte animal, o elétrico e magnético. 

 

A pessoa fica ligada pelo seu fluido, o fluido Racional, 

com o seu Mundo de Origem. E, de lá, recebendo todas as 

orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. Então a 

vida aí na Terra será um paraíso, um paraíso Racional, porque 

se afastou a parte animal do corpo do animal Racional. 
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Então deixarão de ser animais e passarão a ser seres 

Racionais. Deformados sim, mas Racionais, porque perderam 

a parte animal do corpo, já não são mais daí, são Racionais. 

Sim, seres Racionais, deixaram de ser animais, por serem 

afastados do corpo o elétrico e o magnético. 

Então, passarão a ser seres diferentes do que são, 

animais Racionais, passarão a ser seres Racionais e não 

irracionais. 

E assim, passando a seres Racionais, estão ligados 

completamente ao seu Mundo de Origem. E então, estão 

imunizados. 

Depois de imunizados, passam a ser seres Racionais, ou 

ser Racional. Não sendo mais animal Racional, por estar 

desligada a parte animal do corpo, o fluido elétrico e 

magnético. 

Então, vão viver brilhantemente, Racionalmente e a 

Terra será um paraíso do ser animal, dos seres Racionais. 

Todos em contacto, dia e noite, noite e dia, com o seu Mundo 

de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL, enquanto permanecem 

com vida, com essa vida aparente aí do corpo em matéria 

fluídica elétrica e magnética. Ai, equilibrados para o resto da 

vida. Todos se entendendo Racionalmente, todos se 

compreendendo Racionalmente, e a vida se modificando de 

bem para melhor, por ser afastada do corpo a parte animal. 

Então, tornam-se seres Racionais ou ser Racional. 

Está aí a Racionalização que sempre foi falada no 

elétrico e magnético, mas que não sabiam como poderiam 

encontrar. 
 

Não poderiam encontrar nem organizar, porque todos 

desconheciam a sua  verdadeira origem. Desconheciam por 
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que eram animais Racionais, desconheciam o seu verdadeiro 

natural. E desconhecendo, nunca poderiam organizar a 

Racionalização. Sabiam que eram animais Racionais, que 

descendiam de uma coisa pura, mas desconheciam esta coisa 

pura, porque desconheciam a sua origem, que é de Racionais, 

puros, limpos e perfeitos. 

 

Desconheciam o verdadeiro natural, que é de Racionais 

puros, limpos e perfeitos, e por desconhecerem sua verdadeira 

origem, não podiam, de forma alguma, organizar a 

Racionalização, botar em prática a Racionalização, botar em 

forma a Racionalização, porque desconheciam as bases 

principais da origem e do natural, do verdadeiro natural. 

 

E hoje chegando em mãos de todos, todo o 

conhecimento da verdadeira origem e do verdadeiro natural 

de todos: e do porquê e estarem aí na matéria, com esse corpo 

de lama; porque matéria é lama. Deformados mas, com 

grande diferença do que são por ser desligado do corpo o 

fluido do mal, o fluido Elétrico e Magnético. 

 

Então, vindo o equilíbrio verdadeiro, a consciência 

verdadeira no ser Racional, e os seres, deformados sim, mas 

Racionais, perdendo a parte animal, não sendo mais animais 

Racionais, por ser afastado o ser animal, o fluido elétrico e 

magnético. 

 

Então, a vida se tornando de uma tal forma, que terão 

prazer de viver, gosto de viver, por se afastar a parte que 

prejudicava o ser Racional, a parte elétrica e magnética, que 

era a causadora de todos os males da vida e todos os males do 

corpo. 

 

Então, havendo satisfação e alegria, gosto de viver; 

entrando em franco progresso Racional; todos se entendendo, 
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todos se compreendendo, acabando os aborrecimentos, as 

contrariedades, os desentendimentos, acabando as lutas, as 

confusões e as guerras; enfim, acabando todos estes 

desequilíbrios ocasionados pelo fluido animal, o Elétrico e 

Magnético; acabando a inconsciência, acabando as 

desconfianças, acabando as incertezas, porque estão vivendo e 

sabendo por que estão vivendo assim. Vivendo 

convictamente, convictos do porquê estão vivendo e sabendo 

porquê estão vivendo, e não como estavam, vivendo sem 

saber por que viviam nessa Terra. 

Os dois fluidos do animal irracional, o elétrico e 

magnético, é que faziam toda essa desregulagem; o ciúme, a 

inveja, a traição, a cobiça, a ganância e a desconfiança. 

Sempre desconfiados como bichos, devido aos dois fluidos do 

animal, que eram os causadores de todas as ruínas do corpo 

do animal Racional. 

E, agora, vejam quanto sofrimento e quantos tormentos 

produzidos por estes dois fluidos do animal, o elétrico e 

magnético, causadores de toda a destruição do ser Racional, 

por desconhecerem o seu verdadeiro natural, por 

desconhecerem a sua verdadeira origem, por desconhecerem a 

sua verdadeira base, o seu verdadeiro natural; então, viviam aí 

nesse desequilíbrio infernal, produzido por esses dois fluídos, 

o elétrico e magnético, o fluido animal. 

Desconhecidos, por completo, do porquê assim eram e 

por que assim estavam, vivendo horrivelmente, desse jeito; 

não sabiam por que viviam aí assim e não sabiam por que 

assim eram. Ninguém sabia descrever ou dar solução do 

porquê estavam aí vivendo, nessas condições, horrivelmente, 

e hoje, tão naturalmente, chegando em mãos de todos o 

porquê de tudo isto, o porquê de assim serem, o porquê de 

assim estarem e porque assim eram, por desconhecerem a 

verdadeira base de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
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E, assim, entra agora o mundo na sua verdadeira fase, a 

Fase Racional. A última fase que o mundo atravessa, a última 

fase, a Fase Racional. "A fase do ser Racional", por serem 

todos de origem Racional. 

 

O mundo na sua última fase, a Fase Racional. Então, vão 

ser todos seres Racionais ou ser Racional. Não vão ser mais 

animais Racionais, por ser retirado do corpo a parte animal, o 

elétrico e magnético. 

 

Então, está o ser humano na última fase de toda a sua 

existência e de toda a sua história. Grandes modificações para 

o bem e a felicidade de todos, para o equilíbrio, o bem-estar e 

o sossego de todos; a verdadeira paz entre todos, o bom 

entendimento entre todos e a boa compreensão entre todos, 

por viverem Racionalmente e não como animais irracionais. 

Como animais irracionais, tudo de ruim, todos desentendidos 

e descompreendidos, todos guerreando uns contra os outros; 

fazendo se tornar a vida um inferno. 

 

Nessa vida ninguém tinha sossego, o sofrimento se 

multiplicava cada vez mais. Esta é a vida do animal irracional, 

multiplicando sempre o mal, por ser animal inconsciente, 

porque o animal é que não tem consciência, por isso não 

regula, é variante. De forma que, como estavam vivendo, 

como animais irracionais, só iam mesmo se destruindo; iam 

chegar a um ponto de não se entenderem mais, ficarem todos 

desentendidos igualmente ao animal irracional por estarem 

sendo governados pela base do animal, uma base a que o ser 

Racional não pertence, o elétrico e magnético. 

 

E por serem joguetes desses dois fluidos, é que iam 

chegar ao ponto de ninguém se entender, ficarem todos 

desentendidos, devido ao fluido animal, o elétrico e 

magnético. Como já de há muito, não todos, na mesma hora 
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em que estão se entendendo, daí a um pouco estão 

desentendidos, e iam chegar ao ponto de ficarem 

desentendidos de uma vez; não se entendendo mais uns com 

os outros, por estarem sendo joguetes do fluido do animal. O 

fluido do elétrico e magnético é que fazia todo esse 

desequilíbrio no ser Racional, no ser de origem Racional, ou, 

nos seres de origem Racional. 
 

Agora, com o conhecimento da verdadeira origem de 

todos, do natural de todos, estão sabendo, conhecendo e 

vendo por que estavam assim vivendo, horrivelmente, 

inconscientemente, porque ninguém sabia por que estava 

vivendo assim. E, por não saber por que estavam vivendo, 

viviam inconscientemente, por não terem consciência do 

porquê viviam assim deste jeito, sofrendo a vida toda, 

sofrendo sempre e, por serem inconscientes, nunca puderam 

acabar com o sofrimento, por serem inconsciente é que 

sempre multiplicaram o sofrimento e, por isso, tudo sempre 

de pior para pior. Devido serem inconscientes, por estarem 

sendo joguetes desses dois fluídos, o fluído animal, o fluído 

elétrico e magnético. 

Então, a vida, desse jeito, se tornou uma vida 

insuportável. A vida do inconsciente é uma vida sem 

garantias, como estavam todos aí, vivendo inconscientemente, 

sem garantias, dizendo uns para os outros: a vida é de 

"salvem-se quem puder'', ou a vida está numa condição de 

"salvam-se quem puder". Tudo isto, pela inconsciência de 

todos, por serem inconscientes, há o desequilíbrio. 
 

O desequilíbrio é de tal forma, que o desassossego de 

todos era permanente, a agonia de todos era permanente, 

todos agonizando, todos em desespero pelas preocupações, 

devido a inconsciência permanecer e viverem 

inconscientemente. 
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Então, o sofrimento tinha que ser o maior brilhante entre 

todos, vivendo de experiência em experiências sempre, 

experimentando tudo para ver se acertavam ou não; acertar 

sim, aparentemente; vivendo todos nessas aventuras, de 

experiência em experiências, para ver se acertavam ou não. 

Acertar como! Como que podiam acertar! Acertavam sim, 

aparentemente, mas, verdadeiramente não, e por isso, estavam 

até hoje a procura do certo; sempre procurando acertar e 

nunca acertando. Por isso o sofrimento sempre multiplicando, 

contradizendo tudo e todos vivendo nesta condição de hoje 

estar certo assim e amanhã não; hoje está bom assim, amanhã 

não; hoje gosta assim, amanhã não; hoje está tudo certo assim, 

amanhã não, sempre procurando acertar e nunca encontrando 

o certo, devido a inconsciência, devido ao desequilíbrio 

ocasionado pelos dois fluidos do animal irracional. 

E assim, hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, a 

origem de tudo isso, a origem que deu causa a esse 

desequilíbrio, a essa inconsciência, as incertezas todas. Hoje, 

todos sabendo a causa e a origem dessa vida, quem criou, 

manteve e mantinha essa vida assim, o fluído animal "do 

elétrico e magnético". 

E, deste jeito, ninguém poderia acertar, tinha que viver 

desacertando a vida inteira e, por isso, sempre em 

modificações de tudo, sempre modificando tudo, hoje é uma 

coisa, amanhã é outra, depois outra e depois outra, e assim 

sucessivamente; sempre modificando tudo, por nunca 

encontrar o certo; a procura do certo e dizendo: assim é que 

está certo, assim é que está direito; amanhã aquele certo, 

aquele direito já não serve mais. O outro diz: assim é que está 

certo, assim é que está bom, assim é que está direito; já 

amanhã não serve o certo, já é outro certo; sempre procurando 

o certo, a vida inteira, e sempre por encontrar o certo, devido 

aos dois fluídos. O fluído animal, elétrico e magnético, é que 

fazia essa desregulagem toda no ser Racional e, por isso, 
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sempre insatisfeitos, ninguém estava satisfeito, o irracional 

nunca está satisfeito e, assim ficavam os seres Racionais, 

sempre insatisfeitos. 

A insatisfação era de uma tal maneira que, a pessoa 

ficava variando a vida inteira. Sempre insatisfeitos. Se 

estavam satisfeitos de um jeito, insatisfeitos de outro, ficavam 

satisfeitos de uma forma e insatisfeitos de outra. Nunca 

estavam satisfeitos. Não podiam estar satisfeitos devido ao 

desequilíbrio ocasionado pelos dois fluidos. O fluido animal, 

o fluido elétrico e magnético é que botava o ser Racional 

nesse desequilíbrio infernal, por não conhecerem o seu 

verdadeiro natural, a sua verdadeira origem. 

E, por isso, tinham que viver mesmo assim, não sabiam 

por que estavam vivendo, porque se soubessem não iam viver 

mal dessa forma, desse jeito, horrivelmente. 

E hoje, chegando em mãos de todos o porquê de tudo 

isso, o por quê desta vida infernal que todos viviam, a procura 

do bem e nunca encontrando, e a multiplicação do mal sempre 

em progresso, sempre em andamento. 

E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, ligados 

aí ao fluido animal, o elétrico e magnético. Ligados a esses 

dois fluidos sem saber por que estavam ligados, ninguém 

sabia por que estavam assim ligados à esses dois fluídos do 

animal irracional, o elétrico e magnético. E, por não saber, 

tinham que sofrer horrivelmente, monstruosamente, tinham 

que sofrer muito. Por desconhecerem o porquê de serem 

assim. O porquê de serem assim, o porquê de estarem assim e 

o porquê de viverem assim! Ninguém sabia. Sabiam somente 

dizer: a vida é esta, a vida é esta mesma. E, na mesma hora, se 

contradizendo, por não suportarem o sofrimento, por não 

suportarem os golpes cruéis, por não suportarem os transes 

amargos da vida; mas, inconscientemente, falando, 
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inconscientemente, vivendo; ficavam agonizando, desse jeito, 

como quem estava num beco sem saída. 

 

E hoje, tão naturalmente, vindo ao conhecimento de 

todos o porquê de serem assim, porquê de tudo isto ser assim 

e o porquê de estarem vivendo assim, horrivelmente, 

inconscientemente deste jeito. E, hoje, todos conhecendo o 

seu verdadeiro natural de animais Racionais e por que viviam 

como animal, hoje sabendo por que assim se originaram, o 

que deu causa à sua origem assim e o porquê de serem assim. 

 

Hoje todos fazendo questão, que não é para menos, de 

conseguir o seu verdadeiro fluido, o fluido Racional. Todos 

fazendo por onde se imunizarem, para se unirem ao seu 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Todos fazendo por onde se desligar do fluido animal, o 

elétrico e magnético, para evitar os males da vida e os males 

do corpo. Chega o que já se passou chega o que já se penou, 

chega o que já se sofreu. E todos fazendo por onde adquirir o 

fluido do seu verdadeiro Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. O fluido puro, limpo e perfeito dentro do seu 

eu, fazendo a ligação com o seu Mundo de Origem, para 

receberem todas as orientações precisas para o bom e feliz 

andamento na vida, enquanto aí viverem, para serem 

afastados todos os males do corpo e todos os males da vida. 

 

E assim, todos conseguirão, com a persistência na 

leitura, saber o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e serem 

imunizados. Para serem imunizados é preciso que conheçam o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. E para que conheçam 

convictamente, é preciso a persistência na leitura. E assim, 

hoje, o mundo está na sua última fase final de sua existência, 

"a Fase Racional". A fase mais brilhante do mundo terreno, 

porque cessam os sofrimentos, os males de todos. 
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Cessam os males da vida e cessam os males do corpo. 

Então, a fase mais brilhante, a Fase Racional. A fase que está 

agora aí no mundo, "a Fase Racional". Por o conhecimento 

Racional estar aí, em mãos de todos. Então, o mundo na Fase 

Racional, é a fase do verdadeiro paraíso aí na Terra, o paraíso 

Racional, por a vida de todos entrar em forma Racional, por 

conhecerem a sua verdadeira origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

A PLANÍCIE RACIONAL, o mundo da origem de 

todos. Então, todos sendo orientados pelo seu Mundo de 

Origem. Fica a Terra sendo um paraíso Racional, porque 

cessam os males da vida de todos e os males do corpo de 

todos, por ser afastado do corpo o fluido animal, o elétrico e 

magnético. 

 

Então, entre a fase em que na Terra, a vida será um 

verdadeiro paraíso. Todos se entendendo, todos 

compreendendo todos, equilibrados Racionalmente, tornando- 

se a Terra um paraíso, todos felizes, todos contentes, porque 

todos são orientados pelo seu Mundo de Origem. E daí o 

equilíbrio Racional. Por ser afastada a parte animal, o que 

fazia o ser Racional, que é o ser humano, ser como estava 

sendo, desequilibrado. Uma vez afastada a parte animal, entra 

o equilíbrio Racional. Então está aí a maior epopéia do 

mundo, a Fase Racional, a fase em que o mundo se tornará 

um paraíso, todos felizes e contentes. Então, está ai na Terra a 

Luz Racional, a luz verdadeira do animal Racional. Não vão 

ser mais animais irracionais, por ser afastada a parte animal 

do corpo. 

 

Então vão ser, sim, seres Racionais ou ser Racional. O 

ser humano passa a ser Racional, e não mais animal Racional, 

por ser retirada a parte animal do corpo, o fluído elétrico e 

magnético. 
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Então, acabando-se as guerras, as lutas, as brigas, as 

confusões, os desesperos e as agonias, acabando-se tudo de 

ruim, por serem afastados e desligados do corpo, os dois 

fluidos monstros, os fluidos elétrico e magnético, o fluido do 

animal. 

 

E o ser humano deixará de ser animal e viver como 

animal. E só vai ser governado pelo seu verdadeiro ser; ser 

Racional, seres Racionais. E recebendo todas as orientações 

precisas do seu Mundo de Origem, para o seu brilhante 

equilíbrio Racional aí na Terra, enquanto viver aí na Terra. 

Então, ficará o mundo sendo um verdadeiro paraíso 

"RACIONAL", e assim, todos tendo gosto e prazer de viver, 

por serem todos felicíssimos, por estarem vivendo 

Racionalmente, por receberem todas as orientações precisas 

do seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Dizem com a sua inconsciência que isto vai demorar 

muito. Não vai demorar nada. Isto é para se passar agora, 

neste momento em que chegou aí o conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Agora, todos mas quanta gente 

infantil! por serem inconscientes pensam que isto não é para 

agora, devido a sua infantilidade, devido a sua inconsciência, 

devido não conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

que já está aí em mãos de todos; têm coragem de pensar que 

isto não é para agora, mas é, é para agora mesmo. Não! para 

amanhã não! Está ai o conhecimento em suas mãos, leiam e 

releiam para receberem os efeitos da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. É para agora! É para já! E não para amanhã, 

nem para depois, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Têm 

pessoas para tudo, que o desequilíbrio é tanto que chegam a se 

ridicularizarem deste jeito. Isto é para já. Isto é para agora. 

Para verem a que ponto chega a inconsciência e o 

desequilíbrio. E assim, todos vivendo Racionalmente, felizes 

e contentes, pela ordem natural Racional. 
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A origem é Racional e por a origem ser Racional, é que 

tinham e têm que viver sob o domínio da base de sua origem. 

 

E, uma vez vivendo sob a base de sua origem, cessam 

todos os males do corpo e todos os males da vida, porque o 

que é Racional é puro, limpo, perfeito e sem defeito. 

 
Então, para o equilíbrio do ser Racional, deformado em 

matéria, somente sendo dirigido ou governado por sua base de 

origem. Então sim, tudo dando certo na vida do ser Racional 

deformado; embora deformado, governado pela base Racional 

e não pelo Elétrico e Magnético. A base de origem do ser 

Racional regula o ser Racional. 

 
Vivendo equilibrado e sabendo por que está vivendo e 

por que se deformou em matéria E assim, todos em forma 

Racional, por estarem sob o governo e o domínio de sua 

verdadeira base de origem, de sua verdadeira base natural, 

entrando tudo em forma Racional E, então, havendo muito 

prazer de viver alegremente, felizes e contentes, por terem 

conhecimento de sua base de origem, de sua base verdadeira 

natural, sabendo o porquê de estar aí vivendo, deformado 

dessa maneira, e sabendo que não irá nascer mais aí, 

deformado desse jeito, para continuar com essa vida sem 

proveito, porque a vida da matéria é uma vida sem proveito 

porquê tudo se acaba. 

 
Então, o ser Racional deformado, tendo o verdadeiro 

conhecimento do porquê de ser deformado. Qual a sua 

verdadeira base de origem e de que se originou? Qual foi a 

causa e o que houve para que ficassem assim? Então, 

conhecendo a sua trajetória toda, a sua descida até chegarem a 

esse ponto, e conhecendo, e sabendo como será seu regresso 

para o seu Mundo de Origem. 
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E assim, sabendo convictamente por que assim são, o 

que foram e por que deixaram de ser Racional puros, limpos e 

perfeitos e sem defeitos, para serem o que são, "Racionais 

deformados", e senhores de todo este conhecimento e de tudo 

isto que se passou, e por tudo isto está se passando. Chegando 

todos a conclusão de ser esta a última vez que nascem aí, 

como animais, que eram e deixaram de ser, porque foram 

desligados do elétrico e magnético. 

 

Então, se tornando um ser Racional; então, sendo a 

última vez que o ser Racional nasce aí em cima dessa terra; 

sendo a última vez que nascerá, não será mais ser, ou seres, 

em matéria Racional deformada. Então aí vivendo, e viverão, 

o resto dessa vida, alegres, contentes e felizes, por saberem 

que não vão voltar mais aí, como seres deformados, como 

animais Racionais. Está aí o ponto final da vida do ser 

Racional. O ponto final chegou ao saber, convictamente, que 

não vão mais nascer em cima dessa terra. 

 

Não vai ter mais esse corpo em matéria, por conhecer e 

saber por que assim ficaram e por que assim estavam Aí 

vivendo como seres Racionais em matéria. Sabiam e sentiam 

que pertenciam a alguma coisa pura. E esta coisa pura estava 

cá em cima, cá em cima da PLANÍCIE RACIONAL. Mas não 

podiam desvendar, a não ser assim desta maneira, como está 

aí desvendado, todo este translado, todo esse episódio, todos 

estes mistérios agora desvendado. Toda à rota que fizeram até 

aí e a de subida para o seu verdadeiro mundo. 

 

Então, hoje mais felizes do que nunca, porque têm 

certeza, convicção e conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, de que não vão mais nascer ai outra vez. Para 

perderem tempo com essa vida de matéria, com essa vida do 

nada, desse tudo aparente, que, por ser um tudo aparente, não 

tem valor nenhum. 



265 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 4º O 

 

 

E, assim, felicíssimos, por estar aí em mãos de todos, o 

conhecimento de retorno, ao seu lugar de origem. A mudança 

de todos para o seu mundo verdadeiro, a PLANÍCIE 

RACIONAL. E pela satisfação ser de um modo geral, entre 

todos, a alegria permanecerá, emocionantemente, entre todos, 

porque o assunto, para o resto da vida, é este. 

O assunto para o resto da vida é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Todos sendo orientados noite e dia e dia e noite 

pelo seu Mundo de Origem. Então, assim, para o resto da vida 

é somente este assunto", por estarem sendo governados pelo 

seu Mundo de Origem, orientados pelo seu Mundo de Origem 

e, pela Vidência Racional, tendo contactos com os eternos, 

pessoalmente, conversando pessoalmente, fazendo 

conferências, e daí o ser Racional sendo governado pelo seu 

mundo verdadeiro de origem; recebendo todas as orientações 

precisas para a boa marcha da vida. Para a bela e grandiosa 

marcha da vida, vida Racional. Tornar-se-á uma vida 

diferente dessa de animal irracional. De animal irracional para 

Racional, existe muita diferença. De forma que, vão viver 

como nunca viveram, felizes para o resto da vida. A 

fraternidade e a paz reinarão entre todos, a alegria entre todos, 

o equilíbrio Racional entre todos. Não haverão mais 

desarmonias, não haverão mais desentendimentos, nem 

brigas, não haverão mais guerras. Todos se entendendo 

Racionalmente. 

Tornando-se a vida, na Terra, um verdadeiro paraíso, 

todos felizes e contentes por estarem governados pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem, sendo orientados pelo seu 

Mundo de Origem. Então, vindo o prolongamento dos anos de 

vida, até a extinção, no natural, do corpo em matéria. Mas não 

levarão saudades desse corpo em matéria, saudade nenhuma 

mesmo; muitos ansiosos que chegue esse dia, porque já sabem 

e conhecem que o seu mundo é outro, é lá em cima, na 

PLANÍCIE RACIONAL. 
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Sabendo que este não é o seu verdadeiro mundo, muitos 

dizem: "o que adianta estar vivendo aqui, se este mundo aqui 

não é o meu mundo verdadeiro, mas vou vivendo, porque 

tenho vida, até chegar o dia. 

 

E assim, todos certos, e até a própria natureza 

começando a favorecer a todos, por todos e tudo está sendo 

governado pelo seu verdadeiro Mundo de Origem. Está aí a 

verdadeira vida Racional do ser ou dos seres Racionais. 

 

Agora, como estavam vivendo, como animais 

irracionais, era uma vida de bichos encantados; num encanto 

pavoroso; sofrendo a vida inteira sem saber por quê. Sem 

saber por que e igualmente a um irracional, que não sabe por 

que vive. O animal Racional nas mesmas condições, não sabia 

por que vivia assim, e por não saber, tinha que penar muito, 

sofrer muito, viver agonizando; agonizando com a vida, que 

não tinha solução dentro de um livro, desconhecido de sua 

origem. Ninguém conhecia a origem de todos, desconheciam 

a sua verdadeira origem. E, por isso, penando sempre, 

sofrendo, amargurado sempre. Enfim, uma vida de 

agonizantes e de agonizados. Agora, hoje, com a verdadeira 

solução em mãos, o por que de tudo isto ser desta maneira, o 

porquê da origem desse mundo e da sua origem, do seu ser 

assim ser. 

 

Com o elétrico e magnético, animais irracionais e como 

imunizados, seres em matéria, mas Racionais, porque se 

afastou a parte animal do corpo, o elétrico e magnético. 

Então, sendo seres Racionais, ou ser Racional, em matéria. 

 

Então, muitos festejos de despedida da matéria. Muitos 

festejos por ter a situação de todos definida e a situação do 

mundo definida. Então, muitos festejos de grande alegria e 

satisfação, porque há muito que procuravam esses postulados, 
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mas nunca puderam encontrá-los, e hoje, em mãos de todos, 

tão naturalmente, tão simplesmente. Pela simplicidade de ser 

tão grande, o espanto de todos será muito maior, porque não 

julgavam nem imaginavam que essas soluções viessem 

diferentes do que esperavam. 

 

E, por isso, os espantos de todos serão muito grandes. 

Todos espantados com essas revelações todas, surpreendidos 

por verem e terem em mãos a solução definida do seu ser de 

todos os seres, da origem do mundo e sua criação. 

 

Entretanto, o impacto de muitos será muito grande. 

Surpreendidos por aquilo que não esperavam e que, de 

repente, veio ao seu conhecimento. Então, o impacto é 

grande. Emoção e grande admiração. Por ser feito como está 

sendo feito, na linguagem do povo, para o povo, para todas as 

camadas. E, assim, vejam como Racionalmente tudo é tão 

simples. A simplicidade é tanta, que faz com que todos 

fiquem admirados. 



268 
 

CULTURA RACIONAL – 4º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUAÇÃO DESSE CONHECIMENTO 

ENCONTRA-SE NO 5.° VOLUME A SEGUIR E NOS 

DEMAIS ATÉ O 21 VOLUME. 


